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RESUMO
MANCHOLA, N. C. Metabolismo dos aminoácidos ramificados e sua participação na
modulação da diferenciação em Trypanosoma cruzi. 2017. 156 f. Tese (Doutorado em
Parasitologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo 2017.
A doença de Chagas é uma doença negligenciada com aproximadamente 8 milhões de pessoas
cronicamente infectadas e mais de 17 milhões sob risco de infecção. Atualmente as duas drogas
disponíveis para o tratamento da doença são limitadas em relação à eficácia e apresentam
problemas como a baixa tolerância dos pacientes devido a sua toxicidade, o que evidencia a
necessidade urgente de identificar novos alvos terapêuticos visando o desenvolvimento de drogas
eficazes para o tratamento da doença. Vários estudos têm descrito a importância dos aminoácidos
no ciclo de vida do T. cruzi, que além de atuarem na síntese proteica e no metabolismo
energético, estão relacionados a diferentes funções no parasito. Apesar de estudos anteriores
indicarem os aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA - leucina, isoleucina e valina) como
integrantes do metabolismo em T. cruzi é curioso o fato de ainda haver poucos estudos na
literatura sobre a identificação de funções relevantes dos BCAA para a biologia do parasita, em
forma individual ou bem associados a outros aminoácidos. Esse projeto teve o propósito de: (1)
Avaliar o papel biológico que os BCAA tem ao longo do ciclo de vida do parasita, com especial
enfase nos processos de diferenciação, (2) Caracterizar o primeiro passo metabólico dos BCAA
em T. cruzi: a sua tomada do méio extracelular. (3) Identificar as enzimas responsáveis pela
desaminação dos BCAA e caracteriza-las cinéticamente. (4) Avaliar o papel funcional do
complexo enzimático desidrogenase de alfa-cetoácidos ramificados (BCAKDH). (5) Estudar a
expressão e localização intracelular do BCAKDH nas formas do parasita. (6) Investigar a
funcionalidade do BCAKDH e as suas proteinas constituintes.
Palavaras-chave: Trypanosma cruzi. Aminoácidos. Leucina. Valina. Isoleucina. Doençã de
Chagas. Diferenciação. Metaciclogênesis. Transporte.
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ABSTRACT
MANCHOLA, N. C. Branched chain amino acids metabolism and their participation in the
diferentiation modulation of Trypanosoma cruzi. 2017. 156 p. Ph.D. Thesis (Parasitology) –
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo 2017.
Chagas disease is a neglected disease with approximately 8 million people chronically infected
and more than 40 million at risk of infection. Currently the two drugs available for the treatment
of the disease are limited in relation to efficacy and have serious problems such as the low
tolerance of patients due to their high toxicity. These facts highlights the urgent need for the
identification of new therapeutic targets for the development of better drugs to treat the disease.
Several works have described the importance of amino acids in the life cycle of T. cruzi, which,
beyond their participation in protein synthesis and energetic metabolism, are involved in different
other biological functions in the parasite. Although previous studies pointed to branched chain
amino acids (BCAA - leucine, isoleucine and valine) as relevant components of T. cruzi
metabolism, it is curious that there are still few reports in the literature on the identification of
relevant roles for BCAA in the the biology of parasite by themselves or in association to other
amino acids. The aim of this project is to: (1) Evaluate the biological role of BCAAs in the life
cycle of the parasite, with special emphasis on differentiation processes; (2) Characterize the first
metabolic step for BCAA in T. cruzi: their uptake from the extracellular medium. (2) Kinetically
characterize whether the enzymes transaminases tyrosine aminotransferase TAT and aspartate
aminotransferase ASAT catalyze the deamination / amination reaction of the BCAA derivatives.
(3) Identify the enzymes responsible for the BCAA deamination and kinetically characterize
them. (4) Characterize the functional role of the enzymatic complex dehydrogenase of branched
alpha-ketoacids (BCAKDH). (5) Study the intracellular localization of the BCAKDH complex in
the different stages of the parasite. (6) Investigate the functionality of the proteins associated with
the BCAKDH complex.
Keywords: Trypanosma Cruzi. Amino Acids. Leucine. Valine. Isoleucine. Chagas' Disease.
Differentiation. Metacyclogenesis. Transport.
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ABREVIAÇÕES

A

Amastigota

APS

Persulfato de amonio

ASAT

Aspartato amino transferase

BCAA

Branched chain amino acids

BCAK

2-oxoácidos ramificados

BCAKDH

Desidrogenase de 2-oxoácidos ramificados

BZN

Bezonidazol

CCCP

carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone

CEM

Coeficiente de extinção molar

CHO-K1

Chinese Hamster Ovary cell

cpm

Contagens por minuto

E

Epimastigote

Ei

Epimastigota intracelular

FCCP

p-trifluoromethoxyphenylhydrazone

kDNA

DNA do cinetoplasto

LB

Luria Bertani (meio)

LDH

Lactato desidrogenase

M

Tripomastigota metacíclico

MDH

Malato desidrogenase

MEM

Membrana externa mitocôndrial

MIM

Membrana interna mitocôndrial

NFX

Nifurtimox

P5CDH

Pirrolina 5 carboxilato desidrogenase.

PAGE

Electroforese em gel de poliacrilamida

PMSF

phenylmethylsulfonyl fluoride

SDS

Dodecíl sulfato de sódio
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T

Ttripomastigota sanguíneo

TAC

Tripartite attachment complex

TAT

tirosina amino transferase

TAU

Triatomine Artificial Urine

TcE1

2-oxoisovalerato desidrogenase de T. cruzi

TcE2

Diidrolipoil transacilase de T. cruzi

TcE3

Diidrolipoamide desidrogenase de T. cruzi

TEMED

Tetramethylenediamine

TLCK

Tosyl-L-lysyl-chloromethane hydrochloride

WB

Western Blotting
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO
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1.1 A doença de Chagas
A doença de Chagas (Tripanossomíase americana) é uma zoonose causada pelo
protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, o qual é transmitido por insetos hematófagos da
família Reduviidae (DE SOUZA, 2002). Os reservatórios naturais do parasita compreendem uma
ampla variedade de marsupiais e mamíferos placentários autóctones do continente americano,
com os quais o parasita tem co-evoluído por mais de dez milhões de anos (URBINA, 2010). Essa
infecção foi descrita em humanos pela primeira vez há cento e oito anos pelo médico Carlos
Chagas em Minas Gerais - Brasil (CHAGAS, 1909). Atualmente, a doença de Chagas constitui
um problema relevante de saúde pública mundial, uma vez que está distribuída endemicamente
em 22 países do continente americano (Esquema 1), nos quais afeta de 7 a 8 milhões de pessoas,
sendo relatadas de 10.000 a 14.000 mortes por ano (WHO, 2012; 2014). Apesar das expressivas
taxas de prevalência, segundo a World Health Organization (WHO), a doença de Chagas é uma
das 13 enfermidades tropicais mais negligenciadas do mundo (HOTEZ et al., 2007).
Esquema 1 - Distribuição mundial da doença de Chagas.

Fonte: adaptado de (PEREZ et al., 2015).
O T. cruzi sobrevive em uma ampla faixa de condições ambientais, desenvolvendo
complexas mudanças morfológicas durante seu ciclo de vida, no qual alterna entre um inseto
vetor e um hospedeiro vertebrado (BRENER, 1973). As principais formas do parasita descritas na
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literatura são: amastigota intracelular (A-forma replicativa e infectiva), epimastigota intracelular
(Ei-forma intermediária entre amastigota e tripomastigota sanguíneo, replicativa e não infectiva)
e tripomastigota sanguíneo (T-forma infectiva não replicativa) no interior do hospedeiro
mamífero; e epimastigota (E-forma replicativa não infectiva) e tripomastigota metacíclico (Mforma infectiva não replicativa) no inseto vetor (Esquema 2). O processo de diferenciação no qual
as formas replicativas E se transformam em formas M infetivas, é chamado de metaciclogênese, e
no ciclo natural acontece no tubo digestivo do inseto vector (ALMEIDA-DE-FARIA et al., 1999;
TYLER; ENGMAN, 2001).
Esquema 2 - Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi

Fonte: Adaptado de (PAES et al., 2011). N, núcleo e C, cinetoplasto.
A forma clássica de transmissão da doença envolve a intervenção de insetos vetores que
ao realizarem o repasto sanguíneo no hospedeiro vertebrado, depositam junto com as fezes
formas M, que penetram a pele e invadem as células. Existem outras formas de transmissão que
ocorrem por transfusão sanguínea, via placentária ou via oral por ingestão de alimentos
contaminados com parasitas (COURA, 2013; NORMAN; LÓPEZ-VÉLEZ, 2014).
A doença apresenta duas fases clínicas em humanos: uma fase aguda e outra crônica. A
fase aguda acontece no início da infecção e dura entre 4 e 8 semanas, sendo geralmente
assintomática, porém, sintomas inespecíficos como febre e dores de cabeça podem ocorrer. Essa
fase caracteriza-se por intensa parasitemia presente em praticamente todos os órgãos e tecidos do
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organismo. A fase crônica caracteriza-se por uma parasitemia reduzida ou indetectável pelos
métodos de diagnóstico tradicionais, e por uma robusta resposta humoral em pacientes
imunocompetentes. Essa fase pode apresentar diferentes formas. A forma indeterminada, acomete
70% dos pacientes, é assintomática, e pode durar toda a vida do paciente (MONCAYO; ORTIZ
YANINE, 2006). Por sua vez, as formas sintomáticas mais frequentes (que acometem
aproximadamente um terço dos pacientes crônicos) apresentam-se como cardiopatias (PARKER;
SETHI, 2011; PUNUKOLLU et al., 2007; RASSI et al., 2010) e/ou alterações gastrointestinais.
Esses sintomas podem apresentar vários graus de severidade, podendo levar ao óbito
(GATTUSO; KAMM, 1993; MATSUDA et al., 2009).
1. 1. 1 Quimioterapia
A quimioterapia disponível para a doença de Chagas está baseada em duas drogas
descobertas há mais de 40 anos: Nifurtimox (NFX) e Benzonidazol (BZN) (PINTO DIAS, 2006).
O NFX (Lampit®, Bayer®; 5-nitrofuran (3-metil-4-(5´-nitrofurfurideneamina) tetrahidro-4H-1,4tiazina-1,1-dioxida), é um derivado nitro-heterocíclico que mostrou-se em experimentos in vitro
como o composto com maior atividade anti-T. cruzi e menor toxicidade. O mecanismo de ação do
NFX está relacionado com a produção de nitro-radicais-aniônicos os quais, na presença de
oxigênio, impedem a detoxificação dos radicais livres no parasita (DOCAMPO; MORENO,
1986). O BNZ (Rochagan®, Radlanil R, Roche®; N-benzil-2-nitroimidazol acetamida) é um 2nitroimidazol com atividade anti-T. cruzi em testes in vitro e in vivo (PACKCHANIAN, 1957). A
ação do BZN está relacionada com a nitrorredução dos componentes do parasita, a modificação
química do DNA, assim como também dos lipídeos e proteínas do parasita (COURA, 2009;
POLAK; RICHLE, 1978;). Atualmente, o uso desses medicamentos está sujeito a limitações.
Apesar do fato de ambos serem eficazes na fase aguda da doença, sua eficiência na fase crônica é
discutível. Na fase aguda relatou-se entre 70 e 75% de cura, sendo avaliada a parasitemia como
parametro de cura. Porém, na fase crônica, os dados são controversos, sendo relatada uma taxa de
cura de aproximadamente 30% (APT; ZULANTAY, 2011). Além disso, ambos os compostos,
apresentam uma ampla variedade de efeitos adversos, desde dermatite a convulsões e alucinações
(COURA, 2009).
Dada à necessidade de desenvolver novas alternativas terapêuticas para tratar a doença de
Chagas, estudos promissores vêm sendo realizados sobre a inibição das enzimas que participam
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de diversas vias metabólicas relevantes ao parasita, como a biossíntese de ergosteróis, as cisteína
proteases (cruzipaina), o metabolismo de pirofosfatos, a síntese e metabolismo de tripanotiona e a
recuperação de purinas (URBINA, 2010). Contudo, há dificuldades na proposta de um
medicamento eficaz, sem efeitos colaterais e de fácil aplicação clínica para tratar esta doença
(APT; ZULANTAY, 2011; SILBER et al., 2005;).
1.1.2 Características do Trypanosoma cruzi
T. cruzi, é um parasita eucariota unicelular que pertence ao super grupo Excavata, grupo
Euglenozoa, subgrupo Kinetoplastea, agrupamento Metakinetoplastina e gênero Trypanosoma
(ADL et al., 2005). Todos os membros do gênero Trypanosoma apresentam um flagelo que
emerge a partir de uma invaginação denominada bolsa flagelar. De acordo com o estágio de
desenvolvimento, o flagelo pode ter elongações que variam entre 2 e 20 μm de comprimento (DE
SOUZA, 2002).
Uma das singularidades do T. cruzi é a morfologia e estrutura da sua única mitocôndria,
que percorre todo o corpo do parasita. Essa organela apresenta os compartimentos clássicos
conhecidos como a matriz, a membrana externa e interna (MEM, MIM) e o espaço intermembrana (PAES et al., 2011; SOUZA, 2008). O genoma mitocôndrial está organizado em uma
estrutura denominada cinetoplasto, contendo uma rede de 25 a 30 moléculas de DNA circular de
grande tamanho (maxicírculos, de aproximadamente 25 Kb) e de entre 20 e 30 mil moléculas de
DNA circular de pequeno tamanho (minicírculos de aproximadamente 1 kb) (RIOU; DELAIN,
1969). O DNA do genoma mitocôndrial (kDNA) constitui aproximadamente 30% do DNA total
da célula. O cinetoplasto se localiza próximo ao corpúsculo basal flagelar (Figura 3), ao qual o
kDNA está conectado por um filamento transmembranar conhecido como complexo tripartito de
adesão (tripartite attachment complex) (LIU et al., 2009; OGBADOYI et al., 2003). Uma das
características mais notáveis ao longo do ciclo de vida do parasita é a mudança de posição do
cinetoplasto com relação ao núcleo, sendo que nas formas E, o cinetoplasto e a bolsa flagelar
estão em posição anterior ao núcleo e nas formas T ou M, o cinetoplasto está na parte posterior ao
núcleo (Esquema 2).
O parasita apresenta outras organelas com características únicas como o glicossomo,
compartimento derivado dos peroxissomos que contém as primeiras sete enzimas da via
glicolítica (Michaels et al., 2006); os acidocalcissomos, organelas que, embora presente em uma
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grande variedade de organismos eucariotas, também possue características e funções únicas em
T. cruzi, como conter uma alta concentração de fósforo (pirofosfato e polifosfato) complexados
com Ca2+, os quais são importantes nos processos de osmoregulação (Esquema 3) (CAZZULO,
1994; CAZZULO et al., 1997; DOCAMPO; MORENO, 1999; ROHLOFF et al., 2004; SCOTT et
al., 1997; URBINA, 1994).
Esquema 3 - Estrutura e organelas do Trypanosoma cruzi.

Fonte (TEIXEIRA et al., 2012)
Os reservossomos, são descritos como organelas que estocam macromoléculas como
lipídeos e proteínas (SOARES, 1999). Soares e colaboradores (1999) sugeriram que o estresse
nutricional poderia resultar na acidificação do conteúdo luminal do reservosomo, o que por sua
vez acarretaria uma ativação de enzimas de tipo lisossomais contidas no interior destas organelas,
sendo assim, este seria um compartimento pré-lisossomal, onde seriam degradadas as
macromoléculas armazenadas (FIGUEIREDO et al., 2004; SOARES et al., 1992). Mais
recentemente, uma análise proteômica do reservossomo identificou vários tipos de hidrolases,
cisteino-proteases, alfa manosidases, ácido fosfatases, calpaina cisteino peptidases, lipases e
serina carboxipeptidases S28, proteínas características de organelas lisossomais (SANT'ANNA et
al., 2009) Sabe-se que durante a metaciclogênese essas organelas reduzem seu tamanho até
desaparecer completamente nas formas M. Acredita-se que as proteínas contidas nos
reservossomos são degradadas durante a metaciclogênese (FRANKE DE CAZZULO et al., 1994)
o fato anterior sugere que o parasita degradaria as macromoléculas armazenadas no reservosomo
para produzir aminoácidos que serviriam para a produção energética do parasita ao longo deste
processo de diferenciação. Consequentemente, foi demonstrado também que o consumo de

29

aminoácidos é favorecido em epimastigotas durante condições de estresse nutricional (URBINA,
1994).
1.2 Metabolismo de T. cruzi
1.2.1 Transporte de metabólitos
Os processos de transporte são os primeiros passos de toda via metabólica, e destes
depende a disponibilidade de alguns substratos no interior da célula. Isto é importante nos
tripanosomatídeos, sendo que a sua sobrevivência e adaptação nos diferentes ambientes nos quais
se desenvolvem, depende da sua capacidade de utilizar os metabólitos disponíveis (PEREIRA et
al., 2008).
Parte do metabolismo de T. cruzi está baseado na degradação de aminoácidos, não só
como fonte de carbono mas também como reservatório de energia (BRINGAUD et al., 2006;
ZELEDON, 1960). A prolina é um dos metabólitos degradados pelo T. cruzi, assim como
asparagina, glutamina, glutamato, leucina (Leu) e isoleucina (Ile). Conhecer os mecanismos de
incorporação é relevante, uma vez que diversos desses aminoácidos não podem ser sintetizados
pelo parasita e, a sua disponibilidade intracelular, depende exclusivamente do transporte do meio
extracelular ou da degradação de proteínas (BERRIMAN et al., 2005; CONTRERAS et al.,
1985). Além dos mecanismos de incorporação, o estudo das proteínas que compõem os
transportadores de aminoácidos também é relevante, pois estas são as primeiras a terem contato
com os solutos do meio e atuam na superficie celular do parasita, como sinalizadores (SILBER et
al., 2005). Conhecer o funcionamento deste tipo de processos é chave no desenvolvimento de
novas terapias.
Até o momento, foram caracterizados bioquímicamente os sistemas de transporte para
arginina, prolina, glutamato, lisina, aspartato e cisteína (Tabela 1), mas a estrutura e os
mecanismos moleculares do funcionamento dos transportadores de aminoácidos em T. cruzi são
em geral desconhecidos. Os únicos genes de transportadores de metabólitos clonados e expressos
funcionalmente, são os do transportador de glicose (Glc) (TETAUD et al., 1994;), arginina,
prolina, espermidina e lisina (Tabela 1). Alguns parâmetros cinéticos para certos metabólitos têm
sido descritos, incluindo em alguns casos os seus inibididores e pH ótimos (Tabela 1).
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Tabela 1 - Transporte de metabólitos caracterizados em T. cruzi.
Metabólito

Alta afinidade

Km
(mM)

Vmax (pmol
min-1)

Ea
(kJ.mol-1)

Inibidores

Força
motora

pH

Ref

0,0042

19

31,1

D-Arg

H+

5,5

PEREIRA et al. (1999)

+

CANEPA et al. (2004)

Arginina
Baixa afinidade

0,35

97

324

Met

H

4,5

Sistema A

0,31

6

79,5

Cys, Ala

H+

4,5 - 5

Prolina
+

TcAAAP069 (Tc00.1047053504069.12)
SAYÉ et al. (2014)

-

1,36

32.5

18,3

Cys, Ala

H /ATP

-

Cisteina

-

0,0495

13

-

-

H+

5

CANEPA et al. (2009)

Histidina

Ativo

0,12

240

55,2

H+

6

(BARISON et al.,
2016)

Lisina

-

0,025

2,4

-

Ser

-

-

Glutamato

-

0,30

49,17

52,38

Asp

H+

5

Aspartato

-

0,032

3,4

-

-

H+

GABA

0,33

38,4

19,68

-

Na+/H+

Espermidina

0,014

3,6

-

Poliamina
Amino
acidos,
putrecina

-

0,315

7,7*

-

D-fructose

-

1,07

470

0,47

80

51,30

BCAAs

H+/ATP

1,96

165

Facilitado

Leucina
Isoleucina
Valina

Transportador
de
BCAA

TcAAAP411 (Tc00.1047053511411.30)
CARRILLO et al. (2010)

SILBER et al. (2002)
Sistema B

Glicose

Gene associado

HAMPTON (1970);
(INBAR et al., 2012)
SILBER, A. et al.
(2006)

TcAAP7 (Tc00.1047053511545.80)
INBAR et al. (2012)

4

(CANEPA et al., 2005)

-

8

GALVEZ ROJAS et al.
(2015)

-

CARRILLO et al.
(2006)

TcPAT12 GenBank; AY526253
CARRILLO et al. (2006)

-

(BARRETT et al.,
1998)

TcHT1. (TETAUD et al., 1994)

6

Esse trabalho
MANCHOLA et al
2015

-

-

Adaptado de (MANCHOLA. et al., 2015). Os valores de Km foram normalizados a mM de substrato. Os valores de Vmax foram normalizados a pmol min-1
por 107 células, exetuando o (*) que está expresso em nmol min-1 mg de protrina
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1.2.2 Vías metabolicas de T. cruzi
O parasita alterna ao longo do seu ciclo de vida ente ambientes "ricos e pobres" em
glucose (Glc), tendo que se adaptar para metabolizar os recursos de carbono e energia
disponíveis. Sabe-se que, diferentemente de outros organismos eucariotas, T. cruzi não é capaz de
armazenar Glc em forma de polissacarídeos ou carboidratos, sendo necessária a incorporação
deste composto do meio extracelular. Sabe-se que os epimastigotas por exempplo, consomem Glc
durante a fase exponencial de crescimento, e mudam o seu metabolismo para um baseado no
consumo de aminoácidos durante a fase estacionária (CAZZULO 1992, 1994; BARISON 2017).
Além disso, foi descrito que no meio intracelular, os partasitas não transportam glicose, sendo o
metabolismo de Pro um dos seus sustentos energéticos (SILBER et al., 2009). Quando T. cruzi
consome Glc produz metabólitos reduzidos como succinato e amônio (CAZZULO, 1994). De
fato, o processo de oxidação da Glc em T. cruzi não apresenta uma inibição na presença de
oxigênio, ocorrendo taxas semelhantes do consumo de Glc tanto em anaerobiose quanto
aereobiose, sendo este fenômeno denomninado "fermentação aeróbica" (CANNATA e
CAZZULO, 1984; CAZZULO et al., 1988; CAZZULO, 1994). Nestas condições a Glc, que não
é completamente degradada, pode render em CO2, ácidos mono e dicarboxílicos e pequenas
quantidades de acetato e piruvato como produtos finais de oxidação (BOWMAN et al., 1963). O
processo glicólitico apresenta também como particularidades, a compartimentalização das sete
primeiras enzimas responsáveis pela oxidação da Glc no glicossomo (OPPERDOES; BORST,
1977) e a ausência dos pontos regulatórios clássicos desta via (enzimas hexoquinase e
fosfofrutoquinase,

Esquema

4)

(URBINA;

CRESPO,

1984).

Acredita-se

que

a

compartimentalização desta via estaria compensando a perda dos pontos regulatórios, protegendo
a célula dos efeitos tóxicos desta desregulação (MICHELS, 2006; BAKKER, 2000). Devido à
heterogeneidade no conteúdo enzimático que podem apresentar os glicossomos nas diferentes
fases do T. cruzi, foi proposto que esta organela estaria conferindo um tipo de plasticidade
metabólica que permite ao parasita sobreviver nos diferentes ambientes ao longo do seu ciclo de
vida (GUALDRÓN-LÓPEZ et al., 2012).
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Esquema 4 - Vías metabólicas de T. cruzi. As setas pontilhadas representam as vias metabólicas hipotéticas não caracterizadas. Os aminoácidos
ramificados estão descados em cores diferentes incluindo as enzimas comuns aos três BCAA. Modificado de (BRINGAUD et al., 2006; MICHELS
et al., 2006)
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Lista de enzimas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Hexoquinase
Glicose-6-fosfato isomerase
Fosfofrutoquinase
Aldolase
Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase
Glicerol-3-fosfato desidrogenase
Glicerol quinase
Fosfoglicerato quinase glicosssomal
Fosfoglicerato quinase citosólica
Fosfoglicerato mutase
Enolase
Piruvato quinase
Fosfoenolpiruvato carboxiquinase
Malato desidrogenase glicossomal
Fumarase
Fumarato
redutase
NADHdependenteglicossomal
Alanina aminotransferase
Adenilato quinase glicossomal
Complexo piruvato desidrogenase
Citrato sintase
Aconitase
Isocitrato desidrogenase
Complexoα-cetoglutarato
desidrogenase
Succinil CoA-sintetase
Fumarato
redutase
NADHdependente
Mitocondrial
Fumarase mitocondrial
5-trioseMalato desidrogenase mitocondrial
Succinato desidrogenase
Glicerol-3-fosfato desidrogenase
NADH desidrogenase
Oxidases alternativas
F0 F1 ATP sintase
Tirosina amino transferase
Aspartato amino transferase
Prolina desidrogenase
Pirrolina-5-carboxilato desidrogenase
Glutamato desidrogenase
BCKDC Branched-chain α-ketoacid
dehydrogenase complex Complexo
desidrogenase de alfa ceto ácidos

39
40
41
42
43
44
45
46
47

ACDM acil-coenzima A desidrogenase.
Metilcrotonil CoA carboxilase
Enoil CoA hidratase
Metilglutaconil CoA hidratase
3-hidroxibutiril CoA hidrolase
3-hidroxiacil CoA desidrogenase
Hidroximetilglutaril-CoA liase
3-hidroxiacil CoA desidrogenase
Acetil-CoA aciltransferase

Metabólitos intermediários
Glc
G6F
F6F
FBF
DHAP
G3P
Gly3P
1,3 BGA
PEP
Oxac
α KG
α CA-BCAA
α CI
α CP
α CIV
3Mb
IsB
2Mb
3MBECoA
McCoA
2MBBCoA
3MGCoA
3HIBCoA
3HMCoA
3HGCoA
3HICoA
2MACoA

Glicose
Glicose-6-fosfato
Frutose-6-fosfato
Frutose-1,6-bisfosfato
Di-hidroxi acetona fosfato
Gliceraldeído 3 fosfato
Glicerol 3 fosfato
1, 3 Bifosfoglicerato
Fosfoenol-piruvato
Oxaloacetato
Alfacetoglutarato
Alfacetoácidos derivados
de BCAA
Ácido alfa ceto isocapróico
Ácido alfa 3 metil 2
oxopentanóico
Ácido alfa ceto isovalerico
3-metilbutanoil-CoA
Isobutiril-CoA
2-metilbutanoil-CoA
3-metilbut-2-enoil-CoA
2-Metacilil-CoA
2-metilbut-2-metilbutirilCoA
3-metilglutaconilCoA
3-HidroxisobutirilCoA
3
Hidroxi-2metilbutirilCoA
s-3-hidroxi-3metilglutarilCoA
3 hidroxiisobutirato
2 metilacetoacetilCoA
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1.3 Aminoácidos ramificados ou BCAA (Branched Chain Amino Acids)
A leucina, valina e isoleucina, também conhecidos como aminoácidos de cadeia
ramificada (BCAA), são os aminoácidos mais hidrofóbicos e por isso, exercem papéis
fundamentais na determinação das estruturas protéicas globulares e na interação entre os
domínios proteicos transmembranais (BROSNAN; BROSNAN, 2006). Esses aminoácidos são
essenciais (não são sintetizados pelas células de mamífero, devem ser incorporados da dieta) e
representam aproximadamente 35% dos aminoácidos que compõem as proteínas musculares
(HARPER et al., 1984). Devido a isso, em células de mamíferos, o metabolismo dos BCAA está
diretamente relacionado aos sistemas de transporte, podendo também influenciar a cinética de
outros sistemas que os requerem (KURPAD et al., 2006). Exemplo disso é a relação entre a
glutamina intracelular, os BCAA e a homeostase protéica muscular, onde os BCAA constituem o
maior recurso de nitrogênio e esqueletos carbonados para a síntese de glutamina (CAMERON et
al., 2000).
O esquema 5 representa a via de catabolismo dos BCAA. Podemos observar etapas
comuns aos três aminoácidos sendo a primeira delas a reação catabólica de desaminação dos
BCAA mediante uma reação de transaminação reversível que rende glutamato e α-cetoácidos de
cadeia ramificada (branched-chain α–keto acids -BCAK). (BIXEL et al., 1997).
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Esquema 5 - Representação da via catabólica dos aminoácidos de cadeia ramificada.

TCA – ciclo do ácido tricarboxílico
KIC - Ácido alfa cetoisocapróico
KIV – Ácido alfa ceto isovalérico
KMV Ácido alfa 3 metil
oxopentanóico
CoA-SH – coenzima A reduzida
IB-CoA – isobutiril-CoA
MB-CoA – α-metilbutiril-CoA
IV-CoA – isovaleril-CoA
R-CoA – acil-CoA

2

Fonte:
Adaptado de BROSNAN; BROSNAN
(2006).

1.3.1 Transaminação e degradação de aminoácidos ramificados
Como mencionado, o primeiro passo na degradação dos aminoácidos ramificados é uma
transaminação reversível, produzindo um alfa-cetoácido ramificado. Esse passo em mamíferos é
catalisado por uma transaminase específica para aminoácidos ramificados (Branched Chain
Amino Transferase-BCAT) (EC 2.6.1.42) (BIXEL et al., 1997). Estes tipos de enzimas são
dependentes de piridoxal fosfato (PLP), e caraterizam-se por realizar duas hemi-reações
sequenciais do tipo ping-pong, nas quais o grupo amino de um substrato é transferido para o
segundo, produzindo dois produtos diferentes. Tem sido descrito que, embora este tipo de
enzimas seja reversível, a direção da reação está determinada pelas concentrações relativas dos
substratos (HUTSON, 2001). Os seguintes passos na via são catalizados pelo complexo
enzimático denominado desidrogenase de aminoácidos ramificados (Branched Chain Amino Acid
Dehydrogenase- BCKDC), que catalisa a descarboxilação oxidativa irreversível dos alfacetoácidos ramificados (PERHAM e PACKMAN, 1989; Perham, 1991). As reações que o
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complexo catalisa (ver reações 1-4 na Figura 5) envolvem ações sequenciais de 3 componentes
enzimáticos:
1.3.2 Componente E1 (2-oxoácido desidrogenase): constutuído por duas subunidades
enzimáticas: TcE1β (β-2-oxoisovalerato desidrogenase, EC 1.2.4.4) e TcE1α (α-2-oxoisovalerato
desidrogenase, EC 1.2.4.4) catalisam a descarboxilação oxidativa dos alfa-cetoácidos ramificados
provinentes da transaminação da leucina, isoleucina e valina, usando tiamina pirofosfato (TPP)
como cofator, produzindo uma molécula intermediária hidroxil-acila-TPP (Figura 4 passo 1) e
uma molecula de CO2. Subsequentemente, catalisa a acilação redutiva do cofator ácido lipóico
que está covalentemente ligado ao componente E2 (Esquema 6, passo 2) (YEAMAN, 1986).
1.3.3 Componente E2 (diidrolipoil transacilase EC 2.3.1.168): constituído por uma unidade
enzimática, na qual o grupo acila da molecula intermediaria hidroxi-acila-TPP é transferido pelo
E2 para o receptor CoA, reduzindo o ácido lipóico (Esquema 6, passo 3).
1.3.4 Componente E3 (diidrolipoil desidrogenase EC 1.8.14): Também constituído por uma
subunidade, na qual o cofator ácido lipóico reduzido é reoxidado pelo E3, usando FAD+ e NAD+
como aceptor final de elétrons (Esquema 6, passos 4-5) (YEAMAN, 1989).
Em conjunto, as reações acima descritas catalisam a ruptura da ligação carbono-carbono
dos alfa-cetoácidos ramificados, transduzindo a sua energia a substratos oxidáveis (acetil-CoA)
ou coenzimas reduzidas (NADH), produzindo CO2 como produto da descarboxilação. Em
humanos, este complexo enzimático encontra-se na mitocôndria e está formado por 24 cópias de
E2 as quais formam um núcleo de três octaedros no qual se ancoram 12 tetrâmeros de E1βα e 6
homodímeros de E3 (MACHIUS et al., 2006).
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Esquema 6 - Representação do complexo enzimático desidrogenase de aminoácidos ramificados,
exemplificando a degradação do ácido-4-metil-2-oxopentanoico (alfa-cetoácido ramificado
derivado da des-aminação de Leu).

Fonte: Adaptado de REED (2001). E1 (1); E2 (2-3) e E3 (4 e 5).
Depois da descarboxilação oxidativa, a via degradativa dos BCAA diverge em passos
catalisados por enzimas distintas para cada aminoácido as quais aportam intermediários ao Ciclo
dos Ácidos Tricarboxílicos (TCA). A leucina fornece acetil-CoA e produz CO2. enquanto que
isoleucina e valina fornecem carbono para a conversão de propinil-CoA a succinil-CoA
(HARPER et al., 1984). O complexo enzimático BCAKDH em humanos está finamente regulado
por fosforilação (desativação) e desfosforilação (ativação), isto ocorre no componente enzimático
E1α através de uma enzima qinase e fosfatase específicas de BCAKDH (SHIMOMURA, 2006).
1.4 Aminoácidos de cadeia ramificada em T. cruzi
O T. cruzi, como a maior parte dos eucariotas não-fotosintéticos, não possui vias de
biossíntese para BCAA, consequentemente estes aminoácidos devem ser obtidos do meio
extracelular ou pela degradação protéica. Até o começo deste trabalho, não tinha sido descrito
nenhum transportador para esses aminoácidos no parasita, mas sabia-se que a leucina marcada
radioativamente podia ser incorporada, degradada e produzir CO2 (MANCILLA et al., 1966).
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Sobre o fornecimento de leucina via degradação protéica, foi descrita uma leucil-peptidase que é
majoritariamente expressa nas formas intracelulares (CADAVID-RESTREPO et al., 2011).
Sobre a degradação dos BCAA, os primeiros estudos em T. cruzi foram desenvolvidos por
Blanco e colaboradores que descreveram a atividade de uma "leucina aminotransferase", enzima
responsável pelo primeiro passo degradativo dessa via metabólica (MONTAMAT et al., 1987).
Anos depois, com o desenvolvimento do projeto genoma do T. cruzi, chamou a atenção a
ausência de fases abertas de leitura putativas para sequências que codificam uma leucina
aminotransferase, como reportado por Montmant e colaboradores em 1987 (BARRY, 2007).
Posteriormente, Nowicki e colaboradores (1993) caracterizaram duas amino-transferases,
Tirosina amino transferase (TAT) e Aspartato amino transferase (ASAT), as quais apresentam
um espectro de substratos inusualmente amplo, realizando com diferentes eficiências catalíticas
as reações de transaminação de diversos aminoácidos incluindo o ácido-4-metil-2-oxopentanoico.
(NOWICKI et al., 2001a). Porém, até o momento não tinham sido identificadas molecularmente
as enzimas que fazem parte da via oxidativa dos BCAA, embora as sequências putativas para a
maior parte delas estejam anotadas no genoma do T. cruzi (dados do site KEGG pathway).
Vários estudos tem demonstrado que a Pro, promove a diferenciação, tanto nas formas
presentes no inseto (CONTRERAS et al., 1985), quanto no ciclo intracelular (TONELLI et al.,
2004). Porém, sabe-se muito pouco sobre o papel biológico dos BCAA ao longo do ciclo de vida
do parasita. Homsy e colaboradores relataram que leucina e isoleucina podem inibir a
metaciclogênese induzida por prolina (HOMSY, J. et al., 1989). Esses autores atribuíram essa
atividade inibitória à possível capacidade desses aminoácidos de inibir o segundo passo da via de
oxidação da prolina, catalisado pela D1-pirrolina-5-carboxilato desidrogenase, enzima chave no
processo de invasão celular e na manutenção da atividade mitocôndrial em situações de estresse
nutricional (MANTILLA et al., 2015). Interessantemente, embora a informação sobre essa
possível inibição seja relevante para compreender a regulação metabólica da metaciclogênese,
permaneceu na literatura de forma especulativa até o presente. Outros possíveis papeis dos
BCAA devem também ser mencionados. Foi relatado por exemplo que o parasita pode usar os
esqueletos carbonados derivados de Leu na síntese de esteróis ou isoprenóis, esta habilidade
conferiría uma vantagem na economia energética ao longo do ciclo (GINGER, et al., 2000).
Contudo, não há estudos que descrevam a importância biológica dos BCAA no T. cruzi nem as
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características bioquímicas das enzimas do seu metabolismo que poderiam estar regulando os
níveis de BCAA e, portanto, participando do seu papel regulatório nos processos biológicos dos
quais participam.

1.5 Hipótese
A via degradativa dos aminoácidos ramificados participa da biologia de T. cruzi na
modulação da diferenciação tanto no hospedeiro mamífero como no inseto vetor.

1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivos gerais
Compreender os primeiros passos do metabolismo dos aminoácidos ramificados em T.
cruzi, assim como o papel dos BCAA ao longo do ciclo de vida do parasita.
1.6.2 Objetivos específicos
a. Caracterizar bioquimicamente o processo de transporte de aminoácidos ramificados em T.
cruzi.
b. Caracterizar o possível papel dos BCAA ao longo do ciclo de vida do parasita, investigando
sua importância para a infecção e a continuidade do ciclo intracelular.
c. Identificar as enzimas responsáveis pelo primeiro passo da degradação dos BCAA (a
transaminação e aminação dos compostos alfa ceto ácidos ramificados produzidos).
d. Caracterizar os produtos dos genes putativos das enzimas que formam o complexo BCAKDH:
E1-EC 1.2.4.4 com as suas subunidades com números de acesso 506295.160 e 506853.50 para
E1β e E1α respectivamente, E2- EC 2.3.1.168 e E3-EC 1.8.1.4.

40

CAPÍTULO 2: MATERIAIS E MÉTODOS
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2.1 Microorganismos utilizados no trabalho
2.1.1 Trypanosoma cruzi
Para a realização dos experimentos foram usadas diferentes formas do parasita da cepa CL
(BRENER; CHIARI, 1963), clone 14.
2.1.1.1 Obtenção das diferentes formas de vida do parasita T. cruzi
2.1.1.1.1 Epimastigota
As formas epimastigotas do parasita foram mantidas a 28 °C, em meio Liver Infusion Triptose
(LIT) (CAMARGO, 1964), que contem infusão de fígado (5 g.L-1), triptose (5 g.L-1), NaCl (4g.L1

), KCl (0,4 g.L-1), Na2HPO4 (8 g.L-1), glicose (2 g.L-1), hemina (10 g.L-1) em 100 mM de NaOH,

pH 7,2 suplementado com 10% (v/v) de soro fetal bovino (SFB) (Vitrocell-Brasil). A fase
exponencial de crescimento dos parasitas foi mantida por passagens a cada 48 h.
2.1.1.1.2 Tripomastigotas metacíclicos
a. Meio Grace: As formas metacíclicas foram obtidas a partir da diferenciação de formas
epimastigotas no 3º dia de crescimento em meio LIT (5 x 108 células). As células foram
centrifugadas (10 min a 850 x g) e passadas para meio Grace (Gibco®Walthaman, MA, EUA);
neste meio, os parasitas foram mantidos por nove dias a 28 °C, em frascos de vidro
(SULLIVAN, 1982).
b. Meio Triatomine Artificial Urine TAU: Epimastigotas em fase exponencial de crescimento
foram obtidos a partir de uma cultura inicial de 2,5 x 107 parasitas.ml-1 crescida durante 24 h
(densidade final aproximada: 5 x 107 p.ml-1). A partir dessa cultura iniciou-se outra com
densidade de 5 x 106 p.ml-1, que foi crescida durante 4 dias até atingir a fase estacionária
(densidade final aproximada: 1 x 108 p.mL-1). O inóculo inicial de 5 x 107 p.ml-1 de parasitas
(em fase estacionária) foi transferido a meio TAU (NaCl [190 mM], KCl [17 mM], MgCl2[2
mM], CaCl2 [2 mM], tampão fosfato [8 mM] pH 6) (CONTRERAS et al., 1985). Após
incubação neste meio por duas horas a 28 °C, os parasitas foram transferidos para o meio
TAU-3AAG: TAU anteriormente descrito suplementado com glicose [10 mM], ácido
aspártico [2 mM], ácido glutâmico [50 mM] e prolina [10 mM], e mantidos a 28 °C, por sete
dias.
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As formas tripomastigotas metacíclicas resultantes foram purificadas por cromatografia de
troca iônica, utilizando uma resina DEAE-celulose (Sigma®) equilibrada com tampão fosfato:
NaCl [137 mM], KCl [2,7 mM], NaH2PO4 [10 mM], KH2PO4 [2 mM] e glicose 4% a pH 8,0
(TEIXEIRA;YOSHIDA, 1986). As formas metacíclicas contidas nas eluições foram conferidas
por observação ao microscópio óptico.
2.1.1.1.3 Epimastigotas intracelulares e amastigotas
As formas intracelulares de T. cruzi foram obtidas utilizando um modelo de infecção
sincrônica em células de linhagem de ovário de hamster chinês (Chinese Hamster Ovary CHOK1). As células foram mantidas a 37 °C sob atmosfera úmida e 5% de dióxido de carbono em
meio RPMI-1640 (VitrocellTM), suplementado com 10% SFB (v/v). Nestas condições, 5 x 105
células.ml-1 foram infectadas com formas tripomastigotas mantendo uma proporção de 40:1
(parasita: célula). As células foram mantidas na presença dos parasitas por 3 h a 37 °C; após este
tempo, os parasitas que não infectaram as célulasforam removidos e as células mantidas em meio
RPMI-1640, suplementado com 2% SFB (v/v) a 33 °C. Nestas condições, foi possível obter no 3º
e 4º dia após infecção formas amastigotas e no 5º e 6º dias formas epimastigotas intracelulares, as
quais foram separadas das células usando o método descrito por Tonelli et al. (2004). As células
foram descoladas da garrafa usando uma solução de tripsina 10% (v/v), sendo estas
ressuspendidas em tampão fosfato salino (PBS) suplementado com 10% de SFB. A recuperação
das formas intracelulares foi feita pela ruptura das células com uma solução de 0.05% (p/v)
dodecil sulfato de sódio (SDS) e a separação dos parasitas do lisado celular foi feita por
centrifugação de 5 min 4800 x g separando assim a fração sobrenadante com os parasitas.
2.1.1.1.4 Tripomastigotas de infecção celular
As formas tripomastigotas de infecção foram obtidas seguindo o modelo de infecção anterior
e então coletados parasitas que eclodiram das células infectadas entre o 5º e 7º dia pós infecção.
A densidade celular e a homogeneidade das formas coletadas foram conferidas por contagem em
câmara de Neubauber.
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2.1.2 Escherichia coli
As cepas bacterianas utilizadas neste trabalho encontram-se descritas na Tabela 2 e foram
mantidas em meio Luria Bertani (LB) suplementado com os antibióticos para a seleção das
linhagens e as construções plasmidiais. As bactérias foram crescidas a 37 °C com agitação
constante de 180 rpm e os clones positivos foram armazenados em meio de LB suplementado
com 15% de glicerol (v/v) a -80 °C.
Tabela 2 - Descrição das linhagens bacterianas usadas neste trabalho.
Linhagem

Genótipo

Antibiótico

Uso

-

clonagem e
miniprep das
construções
plasmidiais.

-

TM

DH5α

BL21 cp
BL21 plyss

BL21 pGro7

F φ80lacZΔM15 Δ(lacZYAargF)U169 recA1 endA1 hsR17 (rk, mk+) phoA supE44 thi-1 gyrA96
relA1 λF– ompT gal dcm lon hsdSB(rB–mB–)
[malB+]K-12(λS)
Linhagem BL21 com a presença
de um plasmídeo codificando
para lisozima do fago T7.
Linhagem Bl21 com plasmídeo
groES e groEL.

Tetraciclina
5 µg ml-1
Tetraciclina
5 µg ml-1

expressão de
proteínas
recombinantes.

Cloranfenicol
20,4 µg ml-1

2.2 Avaliação do papel biológico dos aminoácidos ramificados no ciclo de vida de T. cruzi
2.2.1 Viabilidade celular das formas epimastigotas
Epimastigotas em fase exponencial de crescimento, mantidos em meio LIT a 28 °C, foram
lavados duas vezes com PBS (10 min, 1.350 x g). Destes, 3 x 107 foram ressuspendidos em PBS
suplementado com 5 mM de leucina, isoleucina, valina, prolina ou PBS (controle) e foram
mantidos a 28 °C por 24 e/ou 48 h. Após os períodos de incubação, as amostras foram
centrifugadas (10 min, 1.350 x g), lavadas uma vez com PBS e ressuspendidas em um volume
final de 330 µl de PBS cada uma, desse volume, 100 µl foi distribuído em três poços de uma
placa de 96 e a viabilidade celular foi avaliada pelo tratamento com o reagente MTT (5dimetiltiazol-2,5-difeniltetrasolium concentração final de 5 mg. ml-1). Células viáveis, com um
metabolismo ativo, são capazes de converter o MTT em um composto roxo insoluvél chamado
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formazan o qual apresenta uma absorbância máxima no comprimento de onda de 570 nm
(MARSHALL et al., 1995).
Os parasitas, uma vez em placas, foram mantidos a 28 °C por 4 h, protegidos da luz, e a reação
foi interrompida pela adição de 100 µl do detergente SDS (dodecil sulfato de sódio). A
viabilidade das células foi avaliada pela quantificação do formazan formado. As leituras da
absorbância das amostras foram realizadas em espectrofotômetro utilizando-se a razão de
absorbância λ595-690nm.

2.2.2 Avaliação do papel dos BCAA no processo de metaciclogênese
O processo de diferenciação celular das formas E para formas M (Metaciclogênese) foi
estudado usando o meio definido TAU3-AAG, como descrito anteriormente no item (4.1.1.1.2).
Para avaliar o papel dos BCAA nesse processo, a porcentagem de parasitas que
diferenciaram em formas tripomastigotas metacíclicas foi determinada usando os meios TAU3AAG (controle), TAU-Leu (meio TAU suplementado com 10 mM de leucina), TAU-Ile (meio
TAU + 10 mM de isoleucina), TAU-Val (meioTAU + 10 mM de valina), TAU-Pro (meioTAU +
10 mM de prolina) e TAU-Pro-BCAA (10 mM de cada BCAA separadamente + 10 mM de
prolina). O número de parasitas em fase M, foi estimado por contagens diárias em câmara de
Neubauber por sete dias, o parâmetro morfológico observado foi a posição relativa do
cinetoplasto com relação ao núcleo.
2.2.3 Avaliação do papel dos BCAA no processo de diferenciação intracelular
Células da linhagem CHO-K1 (5 x 104 células por poço) foram mantidas em placas de 24
poços em meio RPMI suplementado com 10% de SFB a 37 °C sob atmosfera úmida e 5% de
dióxido de carbono por 24 h, após este período, as células foram infectadas com formas T (2,5 x
106 parasitas por poço) por 3 h. Decorrido esse tempo, o sobrenadante contendo os parasitas que
não internalizaram a célula foi removido mediante duas lavagens com PBS e, em seguida, as
células foram ressuspendidas em meio RPMI suplementado com 2% de SFB e 5 mM de cada
BCAA (as concentrações de BCAA no meio RPMI são: Leu: 50 mg l-1 [0,3 mM], Ile: 50 mg l1

[0,3 mM],Val: 20 mg l-1 [0,1 mM]) ou não (controle). A adição dos BCAA foi efetuada em

diferentes tempos do ciclo intracelular: na infecção, na fase amastigota (24-60 h após infecção),
na fase de tripomastigota (60 h após infecção), bem como durante todo o ciclo intracelular. Os
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parasitas foram mantidos a 33 °C sob atmosfera úmida e 5% de dióxido de carbono, como
descrito por Tonelli et al. (2004). A quantidade de tripomastigotas foi acompanhada por
contagem diária dos parasitas que emergiram em cada condição usando a câmara de Neubauber.
A quantidade de formas A, foi determinada após 24 h de infecção, fixando as células com
metanol 95% por 2 min, após esse periodo, estas foram marcadas com Hoechst 33342
(Invitrogen) diluído em PBS 1x na proporção 1:2000 durante 1 min. As células foram
visualizadas no microscópio de fluorescência AVG EVOS Fl (Thermo Fisher) e os núcleos dos
parasitas e das células foram contados usando o software ImageJ.
2.2.4 Avaliação da inibição da enzima TcP5CDH na presença de BCAA
Como relatado no item 1.4, dois autores sugeriram que os BCAA (principalmente Leu),
inibiram a metaciclogênese promovida por Pro (CONTRERAS et al., 1985; HOMSY, et al.,
1989). Para comprovar essa possível inibição da enzima D-pirrolina-5-carboxilato desidrogenase
(P5CDH) de T. cruzi, a atividade enzimática da proteina recombinante foi testada na presença de
diferentes concentrações de Leu (entre 0 e 50 mM). A P5CDH recombinate foi purificada por
cromatografía de afinidade em coluna de níquel e o subtrato P5C (pirrolina-5-carboxilato) foi
sintetizado no mesmo dia, como descrito por Mantilla et al. (2015). A porcentagem de inibição da
atividade enzimática foi determinada, seguindo a redução de NAD+ λ340

nm,

usando tampão

HEPES-NaOH pH 7.2 [100 mM], NAD+ [2 mM], P5C [0.4 mM] e 5 µg de enzima recombinante
P5CDH. As medidas foram feitas em placas de 96 poços, durante 5 min a 28 °C e a absorbância
foi monitorada em leitor de placa Sinergy2 (BioTek).
2.3 Caracterização bioquímica do transporte de BCAA em T. cruzi
2.3.1 Incorporação de leucina, valina e isoleucina em formas E de T. cruzi
A cinética do transporte dos BCAA foi caracterizada mediante a incubação de parasitas na
presença dos substratos marcados radioativamente 0.05 μCi de L-[4,5-3H]-Leu, 0.1 μCi L-[U14

C] Ile ou 0.1 μCi L-[U-14C] Val (Perkin-Elmer, Boston, MA, EUA), como previamente descrito

por Silber et al. (2002). Formas E de T. cruzi, em fase exponencial de crescimento, foram lavadas
duas vezes com PBS, ajustadas a uma concentração final de 20 x 107 parasitas ml-1 e distribuídas
em tubos em alíquotas de 100 µl. O ensaio foi iniciado pela adição de 100 µl de uma solução de 3
mM de cada BCAA marcada com seu respectivo aminoácido radioativo. Em todos os casos, o
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ensaio foi interrompido pela adição de 800 µl de solução gelada do respectivo BCAA usado (50
mM). Posteriormente, os parasitas foram lavados duas vezes com PBS gelado por centrifugação a
10.000 x g por 2 min., ressuspendidos em 100 µl de PBS e adicionado 1 ml de líquido de
cintilação BCS-NA da Amersham® para a detecção da radiação ionizante expressa em contagens
por minuto (cpm) no detector Perkin Elmer Tri-Carb 2910 TR.
As cpm incorporadas (cpmi) para cada ponto experimental foram calculadas como segue:
cpmi = cpme – cpmb
A cpme (cpm emitidas) são a média das cpm das triplicadas após 1 min de incubação na
presença da solução radioativa de BCAA, e cpm iniciais (cpmb) é a média obtida nas amostras
controles.
BCAAi = cpmi [BCAA] v.cpmst-1t–1
Onde BCAAi é o aminoácido incorporado, [BCAA] é a concentração nanomolar de cada
aminoácido na solução, V é o volume do BCAA marcado radioativamente, cpmst-1 são as cpm
totais contidas na solução marcada e t, é o tempo de incubação em minutos.
2.3.2 Avaliação da especificidade de substrato na incorporação de BCAA
Após ter descrito os parâmetros cinéticos para a incorporação de cada BCAA (Constate de
Michaelis-Menten (Km) e velocidade máxima (Vmax)), foi verificada a especifiadade do transporte
adicinando uma concentração 10 vezes maior de substrato competidor em relação a concentração
Km de cada BCAA. Os resultados foram descritos como porcentagens de inibição do transporte
em relação ao controle (sem a presença de inibidor).
As constantes de inibição (Ki), foram determinadas para cada BCAA no ensaio de
incorporação de valina e isoleucina, variando as concentrações de aminoácido competidor e
ajustando as curvas de porcentagem de incorporação obtidas a uma função sigmoidal. Foi
possível determinar as concentrações que inibiam 50% do transporte (IC50), considerando a
relação matemática descrita por Cheng e Prusoff (1973) na qual é possível correlacionar o valor
de IC50 e as constantes de inibição Ki assim:
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Onde V0 é a velocidade inicial, Vmax é a velocidade máxima, S é a concentração do
substrato, neste caso o aminoácido, Vi é a velocidade na presença de um inibidor, I é a
concentração do inibidor, neste caso o aminoácido competidor. Para estabelecer essa relação, as
medidas foram feitas usando a concentração da Km do aminoácido marcado radioativamente.
2.3.3 Caracterização termodinâmica e bioenergética do transporte de leucina
A incorporção de leucina foi caracterizada em diferentes temperaturas entre 10 e 45 °C,
durante 1 min de incubação (tempo no qual a velocidade é linealmente proporcional à
incorporação), os dados obtidos foram usados para determinar a energia de ativação (Ea) do
sistema, seguindo o modelo de Arrhenius:

lnVo 

 Ea 1
.  ln A
R T

Equação de Arrhenius, onde: Vo é a constante de velocidade ou K, Ea é energía de ativação, R é a
constante universal para os gases ideais 8,314 x10-3 kJ mol-1 k-1, A é o fator de frequência e T é a
temperatura em graus Kelvin. Ao graficarmos lnVo no eixo y e 1/T no eixo x, é possivél ajustar os dados a
uma função lineal na qual a inclinação da reta será –Ea/R e o valor no qual y=0 será lnA, determinando
assim a energía de ativação do sistema.

A influência dos ións presentes no meio extacelular na incorporação foi avaliada,
quantificando o transporte de leucina na presença de Na+ e K+ utilizando PBS padrão (145 mM
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Na+, 4,5 mM K+), PBS K+-free (PBS + 149,5 mM Na+), PBS Na+-free (PBS + 149,5 mM KCl),
ou PBS colina como controle. O transporte de leucina foi medido na presença de dois ionóforos:
monensina (50 µM, ionóforo para Na+) e valinomicina (200 µM, ionóforo para K+). O efeito do
pH extracelular também foi avaliado, usando tampão PBS (pH 6-7,5) e tampão citrato (pH 5-6).
2.3.4 Efeito da diminuição do ATP intracelular na incorporação de leucina
Os níveis de ATP intracelular das formas E (20 x 107 parasitas ml-1), foram diminuídos
incubando os parasitas com 5 µg.ml-1 de oligomicina (inibidor da ATP sintase) em diferentes
tempos (entre 0 e 300 min). Foram feitas dois amostras para cada tratamento, sendo que uma foi
usada para a determinação dos níveis de ATP, usando o kit bioluminiscente da ThermoFisher®, o
qual possui uma luciferase recombinante que permite quantificar o ATP presente na amostra; e a
segunda foi usada para medir o transporte de Leu nas mesmas condições anteriormente descritas,
os nmoles de Leu incorporados em cada tempo foram calculados.
2.3.5 Efeito do gradiente de H+ da membrana plasmática no transporte de leucina
Como anteriormente descrito por (SILBER, et al., 2006), a incorporação de um metabólito
pode ser afetada pela perda do potencial de membrana plasmática, caso o transportador seja do
tipo simporte, H+ dependente. Sendo assim, a incorporação de Leu foi avaliada na presença dos
desacopladores de potencial de membrana plasmática: FCCP (p-triuoromethoxyphenylhydrazone)
a uma concentração final de 0,5 µM e CCCP (carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone) na
concentração de 10 µM. Devido a recuperação do potencial de membrana que poderia exercer a
ATP-sintase, as medidas também foram feitas em parasitas na presença de oligomicina (5 µg ml1

). As porcentagens de incorporação de leucina foram estimadas para cada tratamento e

comparadas com a incorporação em parasitas não tratados.
2.4 Avaliação da transaminação de BCAA em T. cruzi
Os ensaios relacionados à avaliação da transaminação de BCAA foram realizados em
colaboração com a Dra. Cristina Nowicki do IQUIFIB (CONICET, Facultad de Farmacia y
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires). As reações foram realizadas a 37 °C em tampão
trietanolamida (TEA) pH 7,4 a uma concentração final de 105 mM, na presença de 5 U
(unidades) da enzima recombinante avaliada, 1 U de enzima acoplante e 0,21 mM de NADH
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(ƐNADH: 6.220 M-1 cm-1 a λ340

nm),

os substratos ramificados testados nas diferentes reações

encontran-se no esquema 7.
Esquema7- Representação dos substratos ramificados envolvidos nas reações de transaminação,
podemos observar o aminoácido e seu respectivo alfa-cetoácido-ramificado. Ao longo do
presente trabalho, os aminoácidos e os seus alfa-ceto ácidos ramificados foram relacionados a
formas geométricas para facilitar a compreensão.

2.4.1 Atividade da tirosina aminotransferase (TcTAT) de T. cruzi com BCAA
A capacidade de transaminação (aminação ou desaminação) usando aminoácidos
ramificados foi avaliada na enzima recombinante TcTAT (Tirosina amino trasnferase). A
expressão e purificação da enzima recombinante foi feita como descrito por Nowicki et al.
(2001a). O ensaio de atividade transaminase foi avaliado nos dois sentidos da reação, tanto desaminação dos BCAA quanto aminação dos alfa-cetoácidos-ramificados (Esquema 7), usando
duas estratégias que quantificam o NAD+ a λ340 nm formado na reação acoplada. Os parâmetros
cinéticos foram determinados para cada substrato.
A Reação de desaminação (Esquema 8. A) dos aminoácidos ramificados (concentrações
entre 0 e 50 mM), usou como aceptor do grupo amino: alfa-cetoglutarato (concentração fixa de
22 mM). Os produtos desta reação são, o alfa-cetoácido derivado do respectivo BCAA e
glutamato. A reação acoplada usou 1 U da enzima recombinante (aromatic L-2-hydroxyacid
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dehydrogenase) AHADH, disponibilizada pela Dra. Nowicki, a qual usa os substratos alfacetoácidos rendendo um alfa-hidroxi-ácido ramificado e NADH (NOWICKI; CAZZULO, 2008).
A reação de aminação (Esquema 8. B) dos alfa-cetoácidos ramificados (concentrações
entre 0 e 50 mM), usou como doador de grupo amino alanina (concentração fixa de 4 mM),
rendendo piruvato e o respectivo aminoácido ramificado, a reação acoplada usou 1 U de lactato
desidrogenase (LDH) (L2500-SIGMA), a qual usa piruvato formado em lactato, oxidando
NADH.
Esquema 8 - Representação esquemática das reações medidas usando a TcTAT recombinante na
presença de BCAA.

A. Reação de desaminação de aminoácidos ramificados. B. Reação de aminação de alfa-cetoácidos
ramificados.

2.4.2 Atividade da asparto aminotransferase (TcASAT) de T. cruzi com BCAA
A capacidade de transaminação também foi avaliada usando a enzima recombinante
TcASAT (MARCIANO et al., 2008). Os parâmetros cinéticos foram determinados para cada
substrato, seguindo as reações detalhadas no esquema 9, as quais quantificam o NAD+ formado
na respectiva reação acoplada.
A reação de desaminação (Esquema 9.A) dos BCAA (concentrações variaveis entre 0 e 50
mM), usou como aceptor de grupo amino: alfa cetoglutarato (concentração fixa 22 mM),
produzindo: o respectivo alfa cetoácido ramificado e glutamato. A reação acoplada usou 1 U da
enzima recombinante AHADH (NOWICKI; CAZZULO, 2008). A produção de NAD+ foi
medida a λ340 nm.
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A Reação de aminação (Esquema 9.B) dos alfa-cetoácidos ramificados, usou como doador
de grupo amino: aspartato (concentração fixa de 4 mM), rendendo oxaloacetato e um aminoácido
ramificado, a reação acomplada usou 1 U de malato desidrogenase (MDH) M2634 (SIGMA), a
qual transformou o oxaloacetato formado em malato, oxidando NADH.
Esquema 9- Representação esquemática das reações medidas usando a TcASAT recombinante
na presença de BCAA.

A. Reação de desaminação de aminoácidos ramificados. B. Reação de aminação de alfacetoácidos ramificados.

2.5 Análise estatística
Todas as medidas foram feitas em triplicata e os dados são representativos de pelo menos
três experimentos independentes. Ajustes a funções hiperbólicas, regressões lineares e não
lineares) foram feitas usando: OriginPro V8 (OriginLab, Northampton, MA) ou GraphPad Prism
5 (Graph-Pad Software Inc., San Diego, CA).
2.6 Análise in silico das sequências de aminoácidos
As sequências de aminoácidos putativas para os componentes enzimáticos do complexo
desidorgenasa de alfa-cetoácidos ramificados TcBCAKDH obtidas das bases de dados de
tripanossomatideos

TriTrypDB

(http://tritrypdb.org/tritrypdb/)

e

NCBI

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene) foram analisadas em suas sequências de aminoácidos e
comparadas com sequências homólogas de outros organismos, utilizando a ferramenta ClustalO
1.2.1. (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). O alinhamento obtido foi editado usando o
software ESPript3.0 (http://espript.ibcp.fr/ESPript/cgi-bin/ESPript.cgi) (ROBERT; GOUET,
2014).

A

predição

do

peptídeo

sinal

foi

feita

usando

Mitoprot

52

(https://ihg.gsf.de/ihg/mitoprot.html)

(CLAROS;

VINCENS,

1996)

e

Phobios

(http://phobius.sbc.su.se/).
Os dominios protéicos das sequências em análise foram preditos pela ferramenta
InterProScan (http://www.ebi.ac.uk/interpro/) e as sequências foram editadas no software
SnapGeneviewer
similaridade

e

(http://www.snapgene.com/products/snapgene_viewer/).
identidade

foram

obtidos

usando

a

interfase

Os

BLASTp

dados
do

de

NCBI

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins). Alguns alinhamentos das sequências de
aminoácidos foram editados usando SeaView software (http://doua.prabi.fr/software/seaview)
(GOUY et al., 2010).
2.7 Manipulação de DNA e clonagem
2.7.1 Extração de DNA genômico de T. cruzi
A amplificação dos fragmentos gênicos de interesse, foi realizada a partir de DNA
genômico purificado de formas epimastigotas. Uma cultura em fase exponencial de crescimento
de formas epimastigota (5 x 107 células ml-1), foi lavada com PBS gelado por centrifugação a
5.000 x g, 4 °C, por 10 min. As células foram ressuspendidas em 200 µl de tampão de lise TES
(200 mM Tis-HCl, 50 mM EDTA, 1% de SDS p/v, pH 8,0), na presença de proteinase-k na
concentração final de 200 µg ml-1. Os parasitas foram incubados a 56 °C durante 40 min. Após
esse tempo foram adicionados 25 µg ml-1 de RNA-se A e a amostra foi incubada a 37 °C, por 1
hr. O DNA foi extraído pela adição de uma solução de fenol-clorofórmio-álcool isoamílico
(25:24:1 v/v).
A separação do DNA foi realizada por centrifugação 5 min a 12.000 x g, ao sobrenadante
acrescentou-se 1 volume de clorofórmio misturado por inversão e centrifugado novamente. O
DNA foi precipitado pela adição de 1/10 volumes de acetato de sódio 3 M, pH 5,2 e 3 volumes de
álcool etílico (EtOH) absoluto. O precipitado foi obtido por centrifugação a 12.000 x g por 15
min, seguida de uma lavagem com EtOH 70% (v/v). O DNA recuperado foi secado à temperatura
ambiente e ressuspendido em 100 µl de tampão TE (Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM a pH 7.6).
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2.7.2 Verificação da integridade do DNA
O DNA foi quantificado em espectrofotômetro NanoDrop2000, software versão 1.4.2
(ThermoScientific®), no qual uma unidade de absorbância (UA) a densidade óptica (DO): 260 e
280nm, corresponde a 50 µg ml-1 de DNA.
Os tamanhos e a integridade do material amplificado foi verificado por electroforese em
geis de agarose 1% (p/v) em tampão TAE 0,5 x (40 mM Tris, 1 mM de EDTA, pH 8,0 ajustado
com ácido acético). A visualização das bandas foi possivel pela adição do agente intercalante de
ácidos nucleicos, brometo de etídio, na concentração final de 0,5 µg ml-1. Adicionou-se às
amostras tampão de corridda 6 x, contendo 0,25% de azul de bromofenol (p/v), 0,25% de xileno
cianol (p/v) e 20% de glicerol (v/v). As amostras foram aplicadas no gel, tendo como padrão de
peso molecular o ladder 1Kb Plus (Fermentas®). A eletroforese foi efetuada aplicando uma
voltagem constante de 150 V e o resultado visualizado em transiluminador com luz ultravioleta
Benchtop UV transiluminator (UVP).
2.7.3 Amplificação das sequências de interesse
A amplificação das sequências de DNA codificantes para os componentes enzimáticos do
complexo BCAKDH foi realizada com a técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR), a qual
utilizou os oligonucleotídeos descritos na tabela 3. As reações continham 50 ng de DNA
genômico (gDNA) purificado de epimastigotes de T. cruzi, 1x tampão para Taq DNA polimerase
sem MgCl2 (Fermentas®), 1,5 mM de MgCl2, 0,2 µM de desoxiribonucleotídeos fosfatados
(dNTPs, 20 pmoles de cada oligonucleotídeo), 1 U de Taq DNA polimerase e água mili-Q quanto
suficiente para um volume final de 25 µl. Para cada reação foram realizados controles negativos
(gDNA substituído por água) e positivos (gDNA de T. cruzi e oligonucleotídeos previamente
avaliados).
As condições de amplificação para cada fragmento foram: desnaturação inicial a 94 °C, 3
min, seguido de 35 ciclos (desnaturação a 94 °C, 1 min; anelamento na temperatura (Tm)
determinada de cada par de oligonucleotídeos (Tabela 3), durante 1 min; amplificação a 72 °C
por 2 min) e extenção final da sequência amplificada a 72 °C durante 10 min. As reações de PCR
foram realizadas em um termociclador T100™ Termal cycler da BioRad.

54

Tabela 3 - Oligonucleotídeos utilizados neste trabalho.
Oligonucleotídeo

sítios de restrição

Sequências 5´- 3´

TcE1 α 2-oxo ácido
desidrogenase
Sub unidade alfa

Direto (EcoRI)*

ATGAAGGCGCAATCGGTGTGGAATC

Reverso (XhoI) ¤

CATGTTGTATTCTTTCTTGTTTCG

Direto (EcoRI)*

ATGACGGCCGTTTCTGC

Reverso (XhoI) ¤

GTAACCCGTAATATATTTAATCG

Direto (EcoRI)

ATGCCTCACAGGATTTGTGCGG

Reverso (XhoI)

CGCCAATCAACTGCTGTGGGTTTTC

Direto (BamHI)

ATGTTGCGACGTGCCCTGTT

Reverso (EcoRI)

TTGGGGAAGTCGCGTCTCCTC

Direto

GTAAAACGACGGCCAGT

Reverso

AACAGCTATGACCATG

Direto (XbaI)

GGATCCATGAAGGCGCAATCGTGGAAT

Reverso (Hind III)

GTTGTATTCTTTCTTGTTTCGTTC

Direto

TAATACGACTCACTATAGGG

Reverso

GCTAGTTATTGCTCAGCGG

TcE1β2-oxo ácido
desidrogenase sub
unidade beta
TcE2Diidrolipoil
transacilase
TcE3Diidrolipoil
desidrogenase

Tm
60 °C

52 °C

62 °C

65 °C

M13

-

TcE1α-TAP-Tag

63 °C

T7

-

Tabela indicando os oligonucleotídeos usados neste trabalho. Tm: temperatura de anelamento. Os
oligos M13 foram usados na reação de sequenciamento do plasmídeo pGEM-T easy, e os oligos T7
no sequenciamento de plasmídeos pET24 e pET28a(+). Os asteriscos (*) mostram os
oligonucleotídeos que foram desenhados sem a sequência codificante para peptídeo sinal. Os (¤),
Emostram os oligonucleotídeos desenhados sem o códon de parada. Os sítios de reconhecimento das
enzimas de restrição descritas foram escolhidos após feito uma análise da presença de sítios de corte
nas respetivas sequências de interesse.

2.7.4 Purificação e clonagem das sequências de interesse
Os fragmentos de interesse foram purificados do gel de agarose utilizando o kit comercial
QIAquick DNA gel extraction (Quiagen®). O DNA resultante foi quantificado por
espectrofotómetro e usado na reação de ligação nos vetores pGEM® T-easy (Promega®) ou
TOPO (ThermoFisher®) mantendo uma proporção de 3:1 (razão molar, inserto: vetor). Na reação
do pGEM® T-easy, foi adicionada 1 U de enzima T4 DNA ligase (Promega®) e tampão ligase 1x.
As reações de ligação foram mantidas por 16 h a 4 °C, até a sua posterior transformação
bacteriana.
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2.8 Preparação de bactérias quimio-competentes
Na construção dos clones plasmidiais, foram usadas bactérias quimiocompetentes da cepa
DH5α de E. coli. Para as células se tornarem competentes, foi utilizado o método de cloreto de
cálcio. Um pré-inóculo bacteriano foi crescido em meio LB líquido, a 37 °C sob agitação
constante de 200 r.p.m. por 16 h. Após crescido, o pré-inóculo foi diluído 1:100 em meio LB e
incubado nas mesmas condições até atingir uma DO600nm : 0,6. As bactérias foram incubadas 10
min a 4 °C e coletadas por centrifugação a 1.770 x g por 5 min. O precipitado foi ressuspendido
numa solução de 100 mM de CaCl2 gelada, e as células incubadas no gelo por 30 min. As células
foram centrifugadas e ressuspendidas duas vezes, finalmente o último precipitado resultante foi
ressuspendido em 3 ml de 100 mM de CaCl2 gelado, acrescentando 140 µl de DMSO e incubado
no gelo por 15 min. O volume resultante foi distribuído em alíquotas de 100 µl, armazenadas a 80 °C.
2.8.1 Transformação de bactérias DH5α
As alíquotas de bactérias competentes foram descongeladas em gelo e misturadas com 10
µl do produto da ligação, ou com 50 ng de DNA plasmidial. Esta suspensão celular foi incubada
por 30 min no gelo. Após este tempo as amostras foram colocadas por 1 min e 50 seg a 42 °C,
processo chamado de choque térmico, com o qual o DNA extracelular ingressa nas células.
Rapidamente, as células foram colocadas em gelo novamente por 3 min e posteriormente
recuperadas em meio LB por 45 min a 37 °C sob agitação constante (200 r.p.m.). As células
foram centrifugadas por 5 min a 300 x g, ressuspendidas em 100 µl de meio LB para serem
plaqueadas em meio LB-ágar 1,5%.
As placas de LB-ágar foram suplementadas com 20 µg ml-1 do substrato 5-bromo-4-cloro3 indolil β-galactopiranosídeo (X-gal) e 1 mM de isopropil β-D-1-tiogalactopiranosídeo (IPTG).
Estes compostos permitem a seleção de colônias bacterianas brancas e azuis. Bactérias que
possuem o plasmídeo pGEM-T Easy ou TOPO, com o inserto de interesse clonado, não
expressam funcionalmente a enzima β-galactosidasa e não degradam o substrato X-gal e bactérias
com o vetor religado vazio, conseguem expressar esta enzima e degradar o X-gal, produzindo um
composto insolúvel cromóforo de cor azul, identificável a simples vista.
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2.9 PCR de colônia bacteriana
Para confirmação da presença do inserto de interesse, colônias brancas isoladas foram
repicadas em uma nova placa de LB-ágar suplementada com ampicilina 100 µg ml’1. Uma
colônia foi lisada em 25 µl de água Milli-Q, a 95 °C, por 5 min. Após este passo, 2 µl da
suspenssão protéica foram usados na respetiva reação de PCR, como controle positivo utilizou-se
gDNA de T. cruzi. As colônias positivas foram usadas para posteriores mini-preparações
plasmidiais. A extração de DNA plasmidial foi realizada com kit Plasmid Miniprep QIAprep da
Quiagen®, o DNA recuperado foi quantificado e estocado a -20 °C, para ser posteriormente
usado no sequenciamento, reações de transformação e digestões com enzimas de restrição.
2.10 Sequenciamento das construções plasmidiais obtidas
A verificação da identidade para cada sequência foi feita pelo método de Sanger,
utilizando os iniciadores M13 (no caso dos plasmídeos pGEM-T Easy e TOPO) e T7 (para os
plasmídeos tipo pET). A reação de sequênciamento usou o kit DNA BigDye™ 3.1
(ThermoFisher®) seguindo as instruções do fabricante. O resultado foi analisado em um
sequenciador automático ABI 3100. As sequências foram comparadas usando o software BioEdit
versão 1.0.
2.11 Sub-clonagem das sequências de interesse em vetores de expressão
As sequências clonadas no vetor pGEM-T Easy, foram isoladas por digestão com enzimas
de restrição específicas para cada inserto (mostradas na Tabela 3), foram purificadas do gel de
agarose usando o QIAquick DNA gel extraction kit (Quiagen®), seguindo as instruções do
fabricante. Paralelamente, vetores pET24a(+) e pET28a(+), foram digeridos com as mesmas
enzimas de restrição escolhidas para cada sequência, usando os tampões e condições descritas
para cada enzima de restrição. Os fragmentos de DNA obtidos, foram analisados em gel de
agarose 1% e as bandas correspondentes aos vetores linearizados foram purificadas como
anteriormente descrito.
Após purificados os vetores e os insertos de interesse, foram realizadas reações de ligação,
utilizando 50 ng de vetor e as nanogramas suficientes de cada inserto para manter uma razão
molar de 3:1 (inserto: vetor). A seleção das construções plasmidiais foi realizada por
transformação bacteriana da cepa DH5α em placas de LB suplementado com canamicina 30 µg
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ml-1. A presença do inserto de interesse em cada vetor foi verificada mediante digestão com
endonucleases e sequenciamento com os oligonucleotídeos T7, descritos na (Tabela 3). Os
resultados do sequenciamento foram avaliados em termos da orientação do inserto no vetor e o
frame da etiqueta de histidinas fundida à proteina recombinante. Os clones bacterianos escolhidos
e conferidos foram usados em minipreparações plasmidiais e os plasmídeos recuperados foram
transformados em bactérias quimicompetentes descritas na (Tabela 2). A seleção dos
transformantes foi feita em meio LB suplementado com canamicina e o antibiótico de seleção da
respectiva cepa bateriana utilizada.
2.12 Manipulação de proteínas
2.12.1 Expressão e purificação da subunidade enzimática TcE1α, 2-oxoisovalerato
desidrogenase subunidade alfa
A construção pET28a(+)-TcE1α foi transformada nas cepas bacterianas BL21cp e
BL21plyss e diferentes condições de expressão foram avaliadas (temperaturas (entre 20 e 37 °C),
tempo de indução (4 e 16 h) e concentrações de IPTG (entre 0.1 e 0.6 Mm)).
O método para purificar a proteína recombinante a partir dos corpos de inclusão foi uma
purificação em condições desnaturantes, adaptado de (HOCHULI et al., 1987). Uma colônia da
cepa BL21plyss com a construção pET28a(+)-TcE1α, foi crescida em 10 ml de meio LB
suplementado com canamicina e tetraciclina (16 h a 37 °C), esta cultura foi diluída 1:100 e a
produção da proteina recombinante foi induzida pela adição de 0.5 mM de IPTG ao atingir uma
DO600 : 0,6. A cultura foi incubada por 16 h a 30 °C sob agitação (200 r.p.m). Após esse período,
as células foram recuperadas por centrifugação 15 min a 5.000 x g, o precipitado ressuspenso em
tampão de lise (20 mM Tis HCl, 6 M guanidina, 0.5 M NaCl e 10% glicerol, pH 8,0), e incubado
por 1 h a 4 °C.
O lisado bacteriano foi centrifugado a 14.000 x g por 30 min e o sobrenadante utilizado
para a purificação por cromatografía de afinidade em resina de níquel (NI2+-NTA) (Quiagen®). A
qual permite a recuperação da proteina fussionada a um peptídio de 6 histidinas. A coluna foi
equilibrada com tampão de lise, e o lisado bacteriano foi passado duas vezes e lavado 3 vezes
com tampão de lavagem (20 mM Tis HCl, 6 M guanidina, 0.5 M NaCl e 10% glicerol, pH 8 e 20
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mM de imidazol). A recuperação da proteína purificada foi feita com tampão de eluição (20 mM
Tis HCl, 6 M guanidina, 0,5 M NaCl e 10% glicerol, pH 8,0 e 0,1 M EDTA).
A proteina purificada foi dialisada em tampão PBS 1 x suplementado com 20% de glicose
a pH 7,4 a 4 °C durante 16 h. Após esse processo a proteína foi quantificada e usada em ensaios
de inoculação em camundongos da linhagem BALB/c para produção de anticorpos policlonais e
em ensaios de atividade, sendo misturada com a subunidade TcE1β recombinante mmantendo a
relação 1:1.
2.12.2

Expressão

heteróloga

da

subunidade

enzimática

TcE1β,

2-oxoisovalerato

desidrogenase subunidade beta e dos componentes enzimáticos TcE2 Diidrolipoil
transacilase e TcE3 Diidrolipoil desidrogenase
As construções pET24a(+)-TcE1β, pET28a(+)-TcE2 e pET28a(+)-TcE3 foram transformadas
em bactérias da cepa BL21cp, a expressão das proteínas recombinantes foram realizadas a partir
das culturas bacterianas contendo o plasmídeo de interesse. As bacterias foram crescidas em meio
LB suplementado com canamicina (30 µg ml-1) e tetraciclína (5 µg ml-1). Quando atingiram uma
DO600: 0,6, adicionou-se 0,5 mM de IPTG. As culturas foram incubadas 4 h a 37 °C sob agitação
constante (200 r.p.m.). As células foram coletadas por centrifugação (15 min, 5.000 x g) e
ressuspendidas em tampão Binding (20 mM Tris-HCl, 500 mM NaCl e 5 mM de imidazol a pH
7,9) a esta solução foram adicionados os inibidores de proteases: 1 mM de phenylmethylsulfonyl
fluoride (PMSF) e 0,5 mM de Tosyl-L-lysyl-chloromethane hydrochloride (TLCK). A lise foi
feita por tratamento com lisozima 1 mg ml-1, 30 min a 4 °C, após esse periodo, o lisado
bacteriano foi submetido a quatro pulsos de sonicação (1 min a 40% de potência com intervalos
de 40 segundos em gelo). A fração soluvél do lisado foi separada por centrifugação a 14.000 x g
por 30 min a 4 °C.
A proteína recombinante obtida na fracção soluvél das bacterias transformadas com o
plasmídeo pET24a(+)-TcE1β, foi purificada do lisado bacteriano por cromatografía de afinidade
em condições nativas, usando uma resina carregada com níquel (Ni2+-NTA) (Quiagen®) a coluna
foi previamente equilibrada com tampão binding, o lisado bacteriano foi passado duas vezes e
lavado três vezes pela coluna com tampão binding suplementado com 60 mM de imidazol. A
proteina foi eluída com o mesmo tampão contendo 500 mM de imidazol. Frações de 1 ml foram
coletadas e estocadas a -20 °C para usos posteriores.
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2.12.3 Electroforesis em geis de de poliacrilamida, dodecíl sulfato de sódio (SDS-PAGE)
A separação de proteínas foi realizada mediante eletroforese em géis de poliacrilamida
(12%) em condições desnaturantes e redutoras. O gel de empilhamento foi composto de: 125 mM
de tampão Tris-HCl, 0,1% SDS v/v, 5% de solução acrilamida/bisacrilamida p/v a pH 6,8, água
Milli-Q qsp 5 ml, 5 µl detetramethylenediamine (TEMED) e 0,05% de persulfato de amônio
(APS) v/v. O gel de separação foi composto de 375 mM de tampão Tris-HCl, 0,1% SDS v/v,
12% de solução acrilamida/bisacrilamida p/v a pH 8,8, água Milli-Q qsp 5 ml, 5 µl de TEMED e
0,05% de APS v/v.
As amostras foram misturadas com tampão de amostra (Tris-HCl 62,5 mM, pH 6., SDS
2,3%, glicerol 10%, azul de bromofenol 0,01% e 20 mM de mercaptoetanol) mantendo uma
relação de 4:1, posteriormente foram fervidas a 95 °C, por 5 min, e aplicadas no gel. A
eletroforese foi realizada aplicando uma voltagem constante de 120 V.
a. Coloração de géis de SDS PAGE com coomassie: Os géis foram corados com solução de 0,1%
coomassie blue R-250 p/v, 50% MetOH v/v e 10% de ácido acético v/v, por 10 min. A
descoloração foi feita com água destilada.
b. Coloração de géis de SDS PAGE com prata: Em alguns casos os géis foram corados com
prata. Para isso, as proteínas foram fixadas no gel com uma solução de 40% etanol, 10% ácido
acético e 50% água Milli-Q durante 16 h a 4 °C. Após esse período, foi feita uma lavagem
com água gelada durante 1 h. As proteinas presentes no gel foram sensibilizadas com uma
solução gelada de 0,02% tiosulfato de sódio por 5 min, o gel foi lavado três vezes com água e
incubado durante 30 min a 4 °C em uma solução gelada de 0,1% nitrato de prata e 0,02% de
formaldeído. O excesso de prata foi removido (3 lavagens com água gelada) e a revelação das
bandas foi feita com uma solução de 3% carbonato de sódio e 0,05% de formaldeído, até a
coloração desejada.
2.13 Western Blotting (WB)
As amostras proteícas separadas por SDS-PAGE foram transferidas para membranas de
nitrocelulose (Hybond-C Extra, GE healthcare®), utilizando o sistema Panter Semi-Dry
(Thermo®). Após a transferência, as membranas foram coradas com 0,1% de ponceau-S diluído
em 10% v/v, para verificar a transferência das proteinas. As membranas foram bloqueadas por 16
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h a 4 °C com uma solução de 5% leite desnatado p/v dissolvido em 0,03% de PBS-Tween-20
(PBS-T). As membranas foram lavadas 3 vezes com PBS-T e incubadas com o anticorpo de
interesse na diluição desejada em uma solução 3% de leite desnatado p/v dissolvido PBS-T, os
tempos de incubação variaram segundo anticorpo. A membrana foi posteriormente lavada duas
vezes com PBS-T e incubada na presença do anticorpo secundário, conjugado Horseradish
peroxidase-GE Healthcare®, seguindo as instruções do fabricante. Amembrana foi lavada e
revelada por quimioluminescência usando o reagente ECL (ECL™ western blotting analysis
system, GE Healthcare®).
2.14 Obtenção de anticorpos policlonais
Para obter anticorpos policlonais contra TcE1β e TcE1α, 50 µg de proteina recombinante
purificada ressuspendida em tampão PBS pH 7.4, foi misturada com o adjuvante completo de
Freund (Sigma®) mantendo uma proporção de 1:1. A emulsão obtida após 2 pulsos de sonicação
de 20% de potência foi inoculada em 4 camundongos fêmeas da linhagem BALB/c com 27 dias
de idade. Após duas semanas foram realizadas três imunizações adicionais na presença de
adjuvante incompleto de Freund (Sigma®). O sangue foi coletado dos animais previamente
anestesiados com uma solução de quetamina (100 mg por Kg do animal) e xilazina (20 mg por
Kg). O soro foi separadado por incubação a 37 °C, durante 30 min, seguidos de incubação a 4 °C
durante 30 min. O soro foi coletado por centrifugação a 1.000 x g por 15 min a 4 °C, aliquotado
em solução de 30% glicerol v/v e as amostras foram armazenadas a -20 °C, para seu posterior
uso.
Os anticorpos policlonais foram titulados por western blot em diluções seriadas, reconhecendo a
proteina de interesse em membranas de nitrocelulose contendo 50 µg de extrato total de
epimastigotas e 2 µg de proteína recombinante.
2.14.1 Purificação do anticorpo policlonal contra TcE1β
Para obtenção do anticorpo puro, 50 µg de proteína recombinante TcE1β purificada e
resolvida em gel SDS-PAGE 12% acrilamida, foi transferida para uma membrana de
nitrocelulose de 0,45 µm (G.E. Life Sciences), a membrana foi corada com Ponceau S e a região
da banda de interesse cortada. Essa membrana contendo a proteína recombinante foi bloqueada
como anteriormente descrito e incubada com 2 ml de soro policlonal anti-TcE1β durante 16 h a 4
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°C. Após esse período, a membrana foi lavada três vezes com PBS e incubada durante 10 min
com 1 volume de tampão de eluição para anticorpos (0,1 M glicina, 1 mM EGTA a pH 2,5). O
volume recuperado foi neutralizado com 1 volume de solução 0,1 M Tris-base pH 8,5 e
concentrado através de uma coluna de 10 kDa (MWCO). A concentração do anticorpo purificado
foi determinada pelo método de Bradford. O volume final resultante foi aliquotado e armazenado
a -20 °C.
2.15 Ensaios de imunofluorescência indireta (IFI)
Os ensaios de imunolocalização para determinar a presença das proteínas de interesse nas
formas celulare predominantes do ciclo de vida de T. cruzi, foram realizados usando os soros
policlonais recuperados das imunizações com as proteínas recombinantes purificadas TcE1β e
TcE1α. Para isso, parasitas (5 x 106 células ml-1) nas formas epimastigota, tripomastigotas
metacíclicas, amastigotas e tripomastigotas, obtidas como anteriormente descrito, foram
incubadas com 50 nM do substrato fluorescente MitoTracker-CMXROS (Invitrogen®), dissolvido
nos respectivos meios (LIT, Grace ou RPMI) e incubados nas correspondentes temperaturas de
crescimento durante 30 min. As amostras foram gotejadas na lâmina e deixadas a temperatura
ambiente (TA) durante 5 min, essas foram fixadas 5 min pela adição de 20 µl de metanol 100%.
As gotas foram retiradas e as amostras mantidas em PBS a 4 °C, protegidas da luz. As lâminas
foram observadas no microscópio para conferir a preservação dos parasitas.
A permeabilização das amostras foi realizada com triton 0,1% por 5 minutos. Após esse
período, as amostras foram lavadas três vezes com PBS e bloqueadas com PBS-BSA-1% à
temperatura ambiente durante 30 min. As lâminas foram lavadas duas vezes com PBS e
incubadas com o anticorpo primário na diluição desejada em BSA 1%, durante 1 h. As amostras
foram lavadas cinco vezes com PBS e incubadas com o anticorpo secundário desejado durante 30
minutos. Cada amostra foi lavada 3 vezes com PBS e incubada com Hoescht 33342 (Thermo)
mantendo uma diluição de 1:2.000, durante 5 min. Depois da adição de 2 µl de reagente
Fluoromount™ da Sigma-Aldrich, a lâmina foi selada e estocada a 4 °C e protegida da luz para
posterior análise. O kit Zenon® Mouse IgG labeling foi usado para marcar o anticorpo purificado
anti-TcE1β, seguindo as instruções do fabricante. A visualização das lâminas foi feita em um
microscópio de fluorescência Leica DMI6000B/AF6000 acoplado a uma câmera digital system
DFC 365 FX.
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2.16 Ensaios de atividade enzimática em extratos totais de epimastigota do complexo
BCAKDH
A atividade bioquímica do complexo enzimático BCAKDH foi avaliada em extrato total
de parasitas das formas epimastigotas em fase exponencial (5 x 107 p. ml-1). Os parasitas foram
coletados por centrifugação por 10 min a 2.600 x g, o precipitado celular foi lavado duas vezes
com PBS 1x a 3000 x g durante 5 min a 4 °C, o precipitado resultante foi ressuspendido em 1 ml
de tampão de lise (30 mM Tris-HCl pH 7,6, 1 mM EDTA, 0.25 M sacarose, 10 μl de coctel
Sigma® de inibidores de proteases e 1 mM de fluoreto difenil metanol sulfonifluo PMSF). As
células foram posteriormente lisadas por sonicação (2 pulsos de 20 de potencia) em procesador
ultrasónico Thomas GEX 600. As proteinas obtidas foram quantificadas pelo método de
Bradford.
A atividade enzimática foi determinada a partir do monitoramento espectrofotométrico
(λ340 nm) do NAD+ reduzido por unidade de tempo. A reação consiste em: 2,5 mM NAD+, 0,2
mM tiamina pirofosfato (TPP), 3 mM MgCl2, 0,1 CoA, 15 mM de tampão HEPES pH 7,2 como
descrito por Al-Mailem et al. (2008). A reação foi iniciada com a adição de 100 µg de extrato,
sob agitação, e temperatura (28 °C) constantes. Alterando-se as concentrações dos substratos
entre 0 e 20 mM (ácido alfa ceto-isocaproico, ácido alfa-3- metil 2 oxopentanoico e ácido alfaceto-isovalerico), foram determinados os parâmetros cinéticos de Km e Vmax.
2.17 Ensaio de permeabilização de epimastigotas com digitonina
A digitonina é um detergente glicosídeo, que solubiliza lipídeos, obtido a partir de
Digitalis purpurae, e é usado em T. cruzi para permeabilizar a membrana plasmática, mantendo a
integridade das funções mitocondriais. Este ensaio foi aplicado com o intuito de estabelecer a
concentração de digitonina em que o complexo enzimático BCAKDH, segundo a sua atividade
enzimática e sinal no western blot é detectado. Esses dados são comparados com o obtido para
marcadores enzimáticos localizados no citosol, glicossomo e mitocôndria (MANTILLA et al.,
2015). Para isto, foram utilizados 2 x 109 epimastigotes (60 mg) no terceiro dia de crescimento,
em meio LIT a 28 °C, de modo que os parasitas foram centrifugados e ressuspensos em 1 ml de
tampão TSEB (20 mM Tris-HCl pH 7,6; 0,25 M sucrose; 1 mM EDTA; 1 mM PMSF e 10 µl de
cocktail de inibidores de protease (Sigma®)) suplementado com diferentes concentrações de
digitonina (Sigma®) (entre 0 - 5 mg ml-1). Os parasitas foram tratados com digitonina por 5 min a
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25 °C e posteriormente centrifugados a 18.000 x g 2 min. Os sobrenadantes (s) resultantes foram
separados e utilizados em ensaios de atividade e os precipitados (p) foram ressuspensos com 0,5
ml de tampão TSEB e desagregados por sonicação (20 seg, 30% de potencia) e usados no ensaio
de WB. As concentrações protéicas foram determinadas pelo método de Bradford.
As atividades enzimáticas foram determinadas usando 25 µg de cada sobrenadante
resultante previamente permeabilizado, todas as medidas foram determinadas em placas de 96
poços, em volume final de 300 µl. As enzimas medidas foram: histidina amonioliase (TcHAL)
(EC 4.3.1.3) de localização citosólica, hexoquinase (TcHQ) (EC 2.7.1.1) de localização
glicossomal e citrato síntase (TcCS) (EC 4.1.3.7) de localização mitocôndrial.
A atividade da TcHAL foi determinada como descrito por Barisón., (2015), usando 100
mM de tampão Tris-HCl pH 9,0; 0,1 mM de MnCl2, 1,7 mM de glutationa reduzida. A atividade
foi monitorada seguindo o aumento em tempo real da absorbância a 277 nm, correspondentes à
formação de urocanato (CEM277nm: 1,88 M-1 cm-1).
A atividade da TcHQ foi determinada como descrito por Racagni e Machado De
Domenech (1983), cujo ensaio é baseado na detecção de NADPH a 340 nm (CEM340nm: 6.22
mM-1 cm-1), acoplado à produção de 6-fosfo-D-gluconato a partir de D-glicose 6 fosfato e
NADP+. A reacção contém: 50 mM de tampão Tris-HCl pH 7,6; 8 mM de D-glicose, 9,5 mM de
ATP sal sódico, 19 mM NaCl, 0,1 mM de NADP+ e 5 U de enzima glicose 6-fosfato
desidrogenase.
A atividade da TcCS foi determinada como descrito por Juan et al. (1977), e é baseado na
detecção de NADH (CEM340nm: 6,22 mM-1 cm-1), acoplado à síntese de citrato a partir de
oxalacetato e acetil-CoA. A reacção contém: 46 mM de tampão Tris-HCl pH 8,0; 6,7 mM de
ácido málico; 1,7 mM de NAD+, 0,13 mM de acetil-CoA e 56 U da enzima malato
desidrogenase. A reducção do NAD+, foi monitorada a 340 nm.
A atividade do complexo BCAKDH foi testada como descrito no item 4.1.3, sendo usado
como substrato o ácido alfa-ceto-isovalerico numa concentração final de 1 mM.
Os anticorpos usados para identificar as enzimas usadas como marcadores de localização
no ensaio de western blot, foram: anti-D1-pirrolina-5-carboxilato desidrogenase (TcP5CDH) com
uma massa molecular de 65 kDa, e uma localização mitocondrial (MANTILLA et al., 2015),
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anti-TcHAL com uma massa molecular de 62 kDa e localização citosólica (BARISÓN, 2015) e
anti-TcGAPDH (gliceraldeído 3 fosfato desidrogenase) com uma massa molecular de 39 kDa
(HANNAERT et al., 1995).
2.18 Captura de CO2 emitido da oxidação de BCAA
O componente enzimático TcE1 2-oxoisovalerato desiidrogenase (composto pelas subunidades TcE1β e TcE1α) do complexo BCAKDH, foi purificado como descrito anteriormente, e
5 µg das duas enzimas recombinantes purificadas foram incubadas na presença de 5 U de enzima
recombinate AsAT (previamente testada em uma reação controle usando alanina e alfacetoglutarato). A reação contendo: 22 mM de alfa-cetoglutarato, 4 mM de aminoácido (Val ou Ile
trazado com 10 µl de aminoácido radioativo 0.1 μCi L-[U-14C] Ile ou 0.1 μCi L-[U-14C] Val
(Perkin-Elmer, Boston, MA, EUA), 0,2 mM tiamina pirofosfato (TPP), 3 mM MgCl2 em tampão
HEPES 15 mM, pH 7,2. O esquema 10 mostra a sequencia das reações e os protudos obtidos,
para “capturar” o CO2 formado na reação, foi utilizado um papel Whatman (tamanho aproximado
de 2 cm x 2 cm) umedecido com KOH 2 M, como trap de CO2. O papel umedecido foi colocado
na tampa do tubo no qual foi incubada a reação e a formação de carbonato de potássio marcado
radioativamente (K214CO3) foi detectada no cintilador. A reação foi incubada durante diferentes
tempos (entre 0 e 1 h).
Esquema 10 - Representação da reação de trap de K214CO3

2.19 Caracterização das interações proteicas do complexo enzimatico BCAKDH
Para estudar as interações proteicas existentes entre os três componentes enzimaticos que
compoem o complexo BCAKDH, foram seguidas duas estrategias para verificar a interação física
proteina-proteina por afinidade e analise por espectrometría de massas.
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a.

Pull Down: A proteína recombinante obtida na fracção soluvél das bacterias
transformadas com o plasmídeo pET24a(+)-TcE1β, foi purificada do lisado bacteriano por
cromatografía de afinidade em condições nativas, usando uma resina carregada com
níquel (Ni2+-NTA) (Quiagen®). A coluna foi previamente equilibrada com tampão
binding, o lisado bacteriano foi passado duas vezes e lavado três vezes com tampão
binding suplementado com 60 mM de imidazol. A proteina recombinante capturada na
coluna, foi usada como isca para o ensaio de pull down (Esquema 11).

Esquema 11 - Pull down das proteínas que interagem com TcE1β.
1. Proteina usada
Como Isca

2. Extrato de E

3. Eluição

Proteinas
Associadas
TcE1β

(1) Purificação da proteína recombinante TcE1β, (2) O extrato total de E é passado, seguido de sucessivas lavagens
com PBS 1x para tirar proteínas que não interagiram, (3) Eluição da proteína recombinante e as proteínas associadas.

Paralelamente, a partir de 160 ml de cultura de parasitas E, foi preparado um extrato total
proteico (ver 4.11), que foi colocado na coluna contendo a proteina TcE1β. A coluna foi
fechada e deixada sob agitação constante durante 16 h a 4 °C. Após essa incubação, a
fação proteica foi descartada e a coluna foi lavada com 150 ml de PBS 1x gelado, para
eliminar proteinas não associadas. Finalmente, as proteinas que interagiram e a TcE1β
recombinante, foram eluídas com 3 ml de tampão binding contendo 500 mM de imidazol.
Ao longo do processo, amostras foram coletadas para análise por SDS-PAGE. As bandas
resultantes dos tamanhos correspondentes as proteinas procuradas foram cortadas e
enviadas ao Laboratório Especial de Toxinologia Aplicada (LETA), CeTICS do Instituto
Butantan para analise por espectrometría de massas (Tandem Mass Spectrometry MS/MS),
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os dados obtidos foram analisados usando a ferramenta de Mascot Search da Matrix
Science.
b. Tandem affinity purification TAP: Para a purificação de proteinas associadas a TcE1α,
esta sequencia, foi clonada no vetor pTEX-TAP-Tag, o qual fusiona a proteína de
interesse a um tag de calmodulina (CaM) e proteína A (Esquema 11), para a clonagem da
sequencia, oligonucleotídeos específicos foram usados (Tabela 3). Após a clonagem da
sequencia TcE1α no vetor pTEX-TAP-Tag, parasitas E, em fase exponencial de
crescimento, foram transfectados, mantendo uma relação de 100 µg plasmídeo por 4x107
parasitas (Ø-pTEX-TAP-Tag sem inserto foi transfectado como controle). A tranfeção foi
realizada em tampão de electroporação (NaCl 140 Mm, HEPES 25 Mm, 0.74 mM
Na2HPO4 pH 6.5). A transfeção foi realizada no electroporador GenePulsen® (BioRad),
mantendo as amostras em gelo previamente e aplicando 2 pulsos de 450 V e 500 MF,
após os pulsos, as células foram mantidas no gelo durante 10 min. Para a recuperação, as
células foram transferidas a garrafas contendo meio LIT suplementado com 20% SFB e
mantidas a 28 °C.
Passadas 48 h, foram adicionados 250 µg. ml-1 de geneticina G418 para selecionar os
parasitas transformados. O crescimento dos parasitas foi monitorado durante 2 semanas
até estes se multiplicarem no meio de seleção. Os parasitas transformados, foram
comparados com os wile type WT, em termos de crescimento e expressão do CaM-TaG
por WB.
As culturas dos parasitas transformados com TcE1α- pTEX-TAP-Tag e Ø-pTEXTAP-Tag foram ampliadas até obter 1 litro de cada uma em fase exponencial de
crescimento. As células foram coletadas por centrifugação a 2.700 x g por 10 min 4 °C.
Posteriormente foram realizadas duas lavagens com tampão wash-TAP (100 mM NaCl, 3
mM MgCl2 e 20 mM de Tris-HCl pH 7.5). As células foramas ressuspeitas e centrifugadas
a 2.700 x g por 7 min 4 °C, posteriormente, as céluls foram lavadas com tampão washTAP2 (HEPES-KOH 20 mM, 150 mM de sucrose, 20 mM de ácido glutâmico e 3 mM de
MgCl2, pH 7.7) e centrifugadas por 10 min a 3000 x g 4 °C, finalmente o sedimento foi
ressuspenso em tampão wash-TAP suplementado com 0.1% NP40, inibidores de proteases
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e DTT. Neste passo, o lisado foi incubado sob agitação constante durante 30 min e
estocado a -80 °C para seu posterior uso.
Esquema 12 - Representação da construção plasmidial TcE1α- pTEX-TAP-Tag.

A. Construção plasmidial TcE1α- pTEX-TAP-Tag, sitios de resistencia a geneticina (G418) e
ampicilina (Amp) e cassete de TAP-tag são destacados. B. Processo de purificação das
proteinas em tandem, (1) a proteina TcE1α é expressa com um cassete de TAP-tag que contem
um tag-CaM, um sitio de reconhecimento para proteasa TEV e dois tags de Proteina A. (2) A
proteina TcE1α interage com as proteinas presentes no extrato e estas são posteriormente
purificadas por afinidade da proteina A com beads de IgG sepharose. (3) posteriormente, as
proteinas de interese são liveradas das beads por digestão com a proteinase TEV. (4) A
proteina fussionada ao tag-CaM é detectada por WB usando o anticorpo anti-CaM, as proteinas
obtidas da interação são analisadas por espectrometría de massas (Modificado de PUIG et al.
(2001)).

O lisado foi descongelado em gelo e foram adicionados 100 µl de tampão de
extração por cada 1 ml de lisado. Tampão de extração (KCl 1.5 M, Tris-HCl 20 mM, e
MgCl2 3 mM, pH 7.7, DTT 0.5 mM e 1% de Tween 20). O tubo foi incubado por 20 min
em agitação constante. 200 µl das beads de IgG (IgG sepharose fast flow. GE) foram
equilibradas com 50 ml de tampão PA-150 (KCl 150 mM, Tris-HCl 20 mM, e MgCl2 3
mM, pH 7.7, DTT 0.5 mM e 1% de Tween 20) por centrifugação 21000 x g 3 min. As
beads de IgG, equilibradas foram colocadas no lisado, incubando sob agitação constante
durante 16 h a 4 °C. As beads foram coletadas por centrifugação 21000 x g 3 min,
separando amostras para análise por SDS-PAGE, 15 ml de tampão PA-150 foram usados
para lavar as beads por centrifugação. Após as lavagens, 200 U de protease TEV
(Invitrogen) foram adicionadas em 2 ml de beads, incubando sob agitação constante a 4
°C. Finalmente as beads foram concentradas e o sobrenadante foi usado tanto para análise
por espectrometría de massas, quanto para western blot.
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2.20 Digestão em gel com tripsina
As etapas de digestão in gel com tripsina foram realizadas segundo Hanna et al. (2000),
onde as bandas protéicas correspondentes ao Pull Down e TAP-Taging, foram recortadas dos géis
de SDS-PAGE e colocadas em tubos de 1500 µl. Cada fragmento de gel foi incubado em solução
de metanol 50% e ácido acético 5% durante 3 h para remoção do SDS. Após este período a
solução foi removida e o gel foi desidratado com acetonitrila 100% durante 5 min duas vezes; o
gel foi seco por centrifugação à vácuo (Speed Vac – RVC-218, Christ) por 3 min e após secagem
foi adicionada uma solução de DTT (Ditiotreitol) 10 mM em bicarbonato de amônio 100 mM (30
µl), para redução de pontes dissulfeto, por um período de 30 min. Após uma rápida centrifugação
a solução de DTT foi removida e foram adicionados 30 µl de iodoacetamida 50 mM em
bicarbonato de amônio 100 mM por 30 min para alquilação dos grupos SH das cadeias laterais de
cisteína. Após uma rápida centrifugação o sobrenadante foi removido e o gel foi lavado com
solução de bicarbonato de amônio 100 mM e novamente desidratado com acetonitrila 100% por 5
min, reidratado com bicarbonato de amônio 100 mM por 10 min e desidratado com acetonitrila
100% por 5 min, duas vezes.
Após secagem do gel por centrifugação à vácuo por 3 min, foram adicionados 30 μl de
solução de tripsina 50μg/ml (Sigma) preparada em bicarbonato de amônio 50 mM gelado. A
incubação foi realizada durante 30 min em banho de gelo. Depois desta etapa a solução de
tripsina foi removida (sobrenadante) e ao fragmento de gel foram adicionados 20 μl de
bicarbonato de amônio 50 mM e a incubação foi prolongada por 16 h a 37 °C.
Para extração de peptídeos foram adicionados 10 μl de ácido fórmico 5% ao gel por 10
min a temperatura ambiente; após rápida centrifugação o sobrenadante foi transferido para outro
tubo de 500 μl, e ao fragmento de gel foram adicionados 12 μl de ácido fórmico 5% em
acetonitrila 50%. Após incubação por 10 min a temperatura ambiente, seguida de rápida
centrifugação, o sobrenadante foi coletado e transferido para o mesmo tubo de 500 μl no qual já
fora coletado o sobrenadante anterior. As etapas de extração foram repetidas mais duas vezes e os
sobrenadantes reunidos foram concentrados por centrifugação à vácuo.
A extração de peptídeos foi feita utilizando-se ponteiras Zip Tip™ C-18 (Millipore). Para
tanto, à amostra concentrada foram adicionados 5 μl de TFA 0,1% e a ponteira foi lavada
lentamente com acetonitrila 100% por 2 vezes. A seguir, a resina contida na ponteira foi
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equilibrada lentamente com TFA 0,1% por sucessivas lavagens. Para adsorver os peptídeos à
resina, a amostra foi introduzida por cuidadosas etapas de aspiração e descarte com a pipeta (7 a
10 vezes). Para eluição dos peptídeos da resina, esta foi lavada lentamente com TFA 0,1% e
acetonitrila 50% e o eluato foi coletado em outro tubo.
4.18 Análise proteômica por espectrometria de massas
Cinco microlitros da amostra obtida pela digestão in gel foram analisadas no
espectrômetro de massas LTQ Orbitrap Velos (Thermo Scientific, EU) acoplado ao cromatógrafo
líquido de nano-fluxo EASY-nLC (Thermo Scientific, EU). Os peptídeos provenientes do gel
foram separados por um programa de gradiente total de 35 min onde a separação foi feita no
gradiente de 5 a 95% do solvente B (90% acetonitrila em 0,1% de ácido fórmico) em 15 min a
um fluxo de 200 nL/min usando uma pré coluna empacotada com 5 cm de polímeros de C18 de
10 µm (Jupiter, Phenomenex) em um capilar de dimensões ID 100µm x OD 360 µm e uma
coluna analítica de ponta com frit empacotada com 15 cm de polímeros C18 de 5 µm (Aqua,
Phenomenex) em um capilar de dimensões ID 75µm x OD 360 µm.

O espectrômetro de massas foi operado em modo de aquisição dependente de dados
(DDA, do inglês: Data Dependent Acquisition), onde os 5 íons mais intensos de cada amostra
foram selecionados para a fragmentação no ion-trap linear utilizando a dissociação por
fragmentação por colisão induzida por dissociação (CID) em MS/MS. A aquisição dos dados foi
controlada pelo programa de computador Xcalibur 1.4 (Thermo Scientific). De modo geral, as
condições de análise foram: voltagem no capilar do nano-electrospray de 2,3kV, temperatura da
fonte a 250oC, tempo de injeção no ion-trap ajustado a 100 ms e no FT-MS em 1000 ms com
uma resolução de 60.000 em m/z 300-1800. O tempo de exclusão dinâmica foi ajustado para 70
segundos. Os arquivos de dados do espectrômetro de massas (.raw) foram convertidos para .mgf
usando o software MS Convert (v.3.0.4445, ProteoWizard, SourceForge) e analisados no
software Mascot (v.2.4, Matrix Science Ltda., Boston, MA, USA). As proteínas foram
identificadas através da pesquisa de dados MS e MS/MS contra o banco de dados Homo sapiens
baixados do Uniprot.
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS

71

3.1 Avaliação do papel biológico dos aminoácidos ramificados no ciclo de vida de
Trypanosoma cruzi
3.1.1 Viabilidade celular
Levando em conta o anteriormente descrito, os BCAA, participariam de vários processos
biológicos no interior do parasita, um desses processos estaría realacionado com a manutenção da
viabilidade celular, sendo que esses aminoácidos seriam degradados pelo parasita para a
produção de energia. Com o intuito de provar se os BCAA teríam a capacidade de manter a
viabilidade celular das formas E de T. cruzi, usamos o método de redução do MTT, que mede a
atividade de enzimas oxidoredutases NAPDH-dependentes mitocôndriais (MARSHALL et al.,
1995), mostrando a possível participação dos BCAA na manutenção da viabilidade dos parasitas
em condições de estresse nutricional severo (ausência de qualquer nutriente). Os parasitas foram
incubados em PBS suplementado com Pro, um metabólito com conhecida capacidade de estender
a viabilidade celular em condições de estresse nutricional (MANTILLA, et al 2015), em PBS
suplementado com BCAA ou em PBS sem suplementar como controle negativo de viabilidade.
Como indicado na (Figura 1), a presença extracelular de 5 mM de cada BCAA foi capaz de
manter a viabilidade celular após 24 e 48 h de incubação quando comparados com PBS,
sustentando a hipótese de que os BCAA presentes no meio extracelular sejam usados pelos
parasitas como fonte de energia (MAGDALENO et al., 2009). A manutenção dos parasitas na
presença de Pro resultou em uma manutenção da capacidade de redução do MTT duas vezes
maior que o PBS, podendo-se inferir desses dados um aumento da viabilidade nessa mesma
proporção. Durante as primeiras 24 h de incubação, os parasitas mantidos em Leu e Ile
apresentaram viabilidade celular semelhante entre eles, porém um 20% maior que os incubados
em Val. Já após 48 h de incubação, houve diferenças significativas entre os três aminoácidos,
sendo o tratamento com Val o que menos promoveu a viabilidade celular. Em ambos os tempos
de incubação, a viabilidade apresentada nos parasitas na presença de Leu, foi um 50% menor
quando comparados com a Pro. Já no caso da Ile, esta representou um 50% menos de capacidade
em sustentar a viabilidade celular em 24 h e 60% menos em 48 h quando comparado com Pro. A
Val foi dentre os ramificados a que menos sustentou a viabilidade celular, sendo um 60% e 80%
menor em 24 e 48 h respectivamente, quando comparado com a Pro.
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Figura 1-Viabiliadade celular de epimastigotas na presença de BCAA.

A. Viabilidade de células epimastigotes após 24 hr de incubação na presença de 5mM de
BCAA, análise estatística 1way ANOVA [P < 0,05]. B. Viabilidade celular em células
epimastigotes após 48 hr de incubação na presença de 5 mM de BCAA, análise estatística 1way
ANOVA [P < 0.05].

3.1.2 Participação dos BCAA no processo de metaciclogênese
Como já sugerido por Contreras et al., (1985) e Homsy et al., (1989), Leu e Ile,
influenciariam negativamente o processo de metaciclogênese, no entanto nenhum experimento
tinha confirmado esse fenômeno. Portanto nós decidimos investigar melhor essa possibilidade. A
porcentagem de metacíclicos diferenciados na presença ou não dos aminoácidos ramificados foi
avaliada usando o sistema de diferenciação em meio TAU suplementado com Pro como modelo
para a metaciclogênese in vitro. Pro tem sido descrita como um metabólito promotor da
diferenciação (CONTRERAS et al., 1985) e, com o intuito de avaliar o possível efeito dos BCAA
nos processos prolina dependentes, a metacíclogênese foi avaliada na presença de Pro
complementado com cada um dos BCAA (meios TAU-Pro-Leu, TAU-Pro-Val, TAU-Pro-Ile e
como controle TAU-Pro). Foi observado que embora parasitas na presença de BCAA (TAU-Leu,
TAU-Val e TAU-Ile) se mantivessem vivos, estes não diferenciaram em M, apresentando
porcentagens de diferenciação abaixo de 1% em todos os casos (Figura 2). As porcentagens de
metaciclogênese obtidas nestas condições mostram, que a diferenciação das formas metaclíclicas
é promovida na presença de Pro (TAU-Pro: 20,49%) como anteriormente reportado
(CONTRERAS et al., 1985; HOMSY et al., 1989), apresentando porcentagens de diferenciação
próximas do controle (TAU-3AAG: 27,93%). A diferenciação na presença de Pro é, no entanto,
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diminuida na presença dos BCAA, em 57% a diferenciação em TAU-Pro-Val, 70% emTAU-ProIle e 74% em TAU-Pro-Leu (Figura 2).
Figura 2 -Participação dos BCAA na metaciclogênese.
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Avaliação da participação dos BCAA no processo de metaciclogênese, utililzando meio TAU,
suplementado com 10 mM de cada aminoácido. Na linha pontilhada destaca-se o sexto dia de
diferenciação (dia da máxima porcentagem de diferenciação).

3.1.3 Avaliação da inibição da enzima TcP5CDH na presença de Leu
Contreras et al., (1985) e Homsy et al., (1989), propuseram como possível explicação para
a inibição da metaciclogênese a existência de uma regulação exercida pelos BCAA sob a enzima
TcP5CDH. Como até o momento, essa inibição só foi mostrada para a P5CDH de Saccharomyces
cerevisiae, em experimentos feitos com extratos livres de células (LUNDGREN e OGUR, 1973),
essa possibilidade é ainda especulativa, precisando de confirmação experimental que deve ser
realizada sobre a enzima pura. A P5C desidrogenase tinha sido previamente clonada e
caracterizada com bastante detalhe no nosso laboratorio (MANTILLA et al 2015), portanto
resolvemos expressá-la e purificá-la para testar se essa inibição de fato estaría acontecendo, com
a TcP5CDH recombinante. A possível inibição da TcP5CDH por Leu foi avaliada mediante a
medição da atividade enzimática na presença de Leu (em concentrações entre 0 e 50 mM). A
porcentagem de inibição da atividade enzimática foi avaliada, e o IC50 foi determinado. A Leu foi
capaz de inibir a atividade enzimática em concentrações maiores a 4 mM, apresentando um IC50
7.7 mM (Figura 3). A atividade também foi medida na presença de Ile e Val, mas esses
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aminoácidos não apresentaram atividade inibitória (dado não mostrado). O Ki calculado para a
inibição da TcP5CDH foi de 3.8 mM.
Figura 3 - Inibição da enzima TcP5CDH na presença de Leu
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3.1.4 Avaliação do papel dos BCAA no ciclo intracelular de T. cruzi
Depois de ter sido relatado na literatura que: i. a presença de BCAA, exerce uma
regulação negativa da metaciclogênese Pro-dependente; e ii. a diferenciação entre os estágios
epimastigota intracelular e tripomastigota, durante a infecção da célula hospedeira também
depende de Pro; levantou-se a hipótese de que os BCAA poderiam também inibir o ciclo de
diferenciação intracelular. Usando o modelo de infecção sincrônica descrito por Tonelli et al.
(2004) em células da linhagem CHO-K1, foi avaliado o efeito da suplementação extracelular com
BCAA ao longo do ciclo intracelular. Para isto, em primeiro lugar a possível toxicidade de cada
BCAA sobre as células a serem utilizadas no modelo de infecção (CHO-K1) foi avaliada pelo
método da redução do MTT. A suplementação com concentrações entre 1 - 5 mM de Leu, Val ou
Ile, não afetou a viabilidade celular de acordo com o critério utilizado (Figura 4) quando
comparado com os controles (sem suplementar com BCAA).

75

Figura 4 -Toxicidade de BCAA em células CHO-K1
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Toxicidade de BCAA em células CHO-K1, usando o método de MTT, após 24 horas de incubação em
meio RPMI suplementado com concentrações entre 0 e 5 mM de cada BCAA; análise etatística
ANOVA 1 way [P < 0.001]. As concentrações basais de cada aminoácido no meio RPMI são (Ile 0.38
mM, Val 0.17 mM e Leu 0.38 mM).

Para comprovar o efeito dos BCAA durante a infecção, os aminoácidos foram
suplementados individualmente ao meio de cultura a uma concentração final de 5 mM.
Observou-se que os três foram capazes de diminuir o número total de tripomastigotas liberados,
quando comparado com o controle (Figura 5.A). Dentre os BCAA, Leu foi o aminoácido que
maior inibição apresentou em relação com a liberação de tripomastigotas (Figura 5.B),
diminuindo em 75% a eclosão de parasitas. O tratamento com Ile e Val, no entanto, só resultou
na atenuação da eclosão de tripomastigotas em 30% e 25%, respectivamente. Como observado na
(Figura 5.C) há um efeito dose-dependente da eclosão de tripomastigotas em relação à
concentração de Leu extracelular, sendo esse valor mínimo quando as cultura foram
suplementadas com 5 mM de Leu. Com o intuito de estabelecer em qual momento do ciclo
celular ocorre o efeito negativo na proliferação intracelular dos parasitas na presença de BCAA, a
suplementação com 5 mM de Leu foi feita em diferentes momentos da infecção. Como mostrado
na Figura 5.D, a adição do aminoácido durante o período de infecção (3 h iniciais) não altera o
ciclo intracelular, contudo durante o todo o ciclo intracelular, a proliferação apresentou uma
dimuição significativa, monstrando 55% de diminuição da saída de tripomastigotas, quando
comparado com o controle. Já ao longo das fases amastigota e tripomastigota observaram-se
diminuições em 30 e 24%, repectivamente (Figura 5.D).
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Figura 5 -Avaliação do papel dos BCAA no ciclo intracelular do T. cruzi.

A. Efeito dos aminoácidos ramificados ao longo do ciclo intracelular. B. Número total de
tripomastigotas liberados nos diferentes tratamentos com BCAA até o 9° dia após infecção. C.
Número toral de tripomastigotas liberados ao longo de uma infecção quando suplementados
com 1 e 5 mM de leucina. D. Efeito da presença de 5mM de leucina em diferentes fases do ciclo
intracelular, análise etatística ANOVA 1 way [P < 0.001].

Como descrito anteriormente, o maior efeito da Leu no ciclo intracelular ocorreu quando a
suplementação foi feita entre 24 e 60 h pós infecção, neste período, a infecção apresenta formas
A e Ei (Figura D). Com o intuito de observar se o número de A intracelular estaria diminuído na
presença de Leu, células CHO-K1 infectadas com formas T (Leu 5 mM ou não), foram fixadas no
período de multiplicação das formas A (24 h pós infecção) e marcadas com Hoechst 33342. A
quantidade de células infectadas e de A totais na infecção foi determianada por contagem dos
núcleos, usando o programa ImageJ. Como observado na Figura 6, há uma diminuição
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significativa do número de A totais e de células infectadas quando o meio RPMI é suplementado
com 5 mM de Leu.
Figura 6. Efeito de leucina na diferenciação das formas intracelulares de T. cruzi.

A. Células CHO-K1 infectadas com T. cruzi marcadas com Hoechst 33342, as setas brancas
mostram os núcleos marcados dos amastigotas dentro das células. B. Amastigotas totais
quantificados em 400 células. C.Total de células infectadas.

3.2 Disponibilidade intracelular dos BCAA em formas epimastigotes de T. cuzi.
Como observado anteriormente, nossos resultados sugerem que a via catabólica dos
BCAA é ativa no parasita ao longo do seu ciclo de vida. As vias de biossíntese dos BCAA estão
ausentes

no parasita,

e a disponibilidade

intracelular destes

aminoácidos

depende

majoritáriamente da relação entre incorporação e degradação intracelular dos BCAA. Com o
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intuito de determinar os fatores que afetam este balanço, fomos estudar o transporte e os
primeiros passos do catabolismo dos BCAA no parasita.
3.2.1 O transporte dos BCAA em epimastigotas de T. cruzi
A caracterização do transporte iniciou-se com a determinação da faixa linear de incorporação em
relação ao tempo. Para isso uma concentração presumivelmente saturante (3 mM) de cada
aminoácido foi usada para estabelecer a progressão no tempo. Como mostrado na Figura 7.A, o
processo de transporte apresentou um perfil que pode ser ajustado à uma função de decaimento
exponencial, característica de um sistema de transporte saturável. A janela na qual a incorporação
de cada BCAA é aproximadamente proporcional ao tempo de incubação foi determinada
mediante ajustes a uma reta de regresão linear, e utilizou-se como critério de bom ajuste o valor
de R2. Nas nossas condições experimentais, o transporte dos três aminoácidos foi proporcional ao
tempo de incubação por até 3 min (Figura 7.B). Foi escolhido então um tempo de medição de 1
min para a determinação das velocidades iniciais obtidas em experimentos posteriores.
Os parâmetros cinéticos foram determinados variando as concentrações dos aminoácidos,
e as curvas obtidas foram ajustadas à função hiperbólica de Michaelis-Menten, com a qual os
valores para Km e Vmax foram definidos para cada BCAA, Figura 7 (C - E).
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Figura 7 - Incorporação de BCAA em função do tempo e parâmetros cinéticos.

A. Incorporação em função do tempo até 3500 segundos, as curvas foram ajustadas a uma função
hiperbólica de decaimento exponencial (R2 Leu: 0.99, Ile: 0.99 e Val: 0.99). B. Incorporação em função do
tempo até 200 seg, faixa linear ajustada a uma reta (R2 Leu: 0.98, Ile: 0.99 e Val: 0.99). C. Curva de
incorporação de Leu em função da concentração de leucina; os parâmetros obtidos do ajuste a uma curva de
Michaelis-Menten são, Km:1.07 mM, Vmax: 0.94 nmols min-1 por 20 x 106 células. D. Curva de incorporação
de Ile em função da concentração de isoleucina, E. Curva de incorporação de Val em função da
concentração de valina. Modificado de Manchola,. et al. (2015).
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Devido à sua semelhança estrutural, uma hipótese razoável é que os três BCAA podem
ser incorporados através de um único sistema de transporte. Sendo assim, seria esperável
observar inibições recíprocas entre todos eles. Para avaliar essa possibilidade foram realizados
ensaios de inibição da incorporação de cada BCAA por Leu, Ile e Val. A incorporação de BCAA
mostrou-se diminuída significativamente na presença de outro aminoácido ramificado. O
transporte de Leu foi diminuído em 71% na presença de Ile e 55% na presença de Val (Fig. 8.A).
O transporte de Ile foi diminuído em 32% na presença de Val, em e 53% na presença de Leu
(Figura 8.B.). O transporte de Val foi diminuído em 83% na presença de Ile e 82% na presença de
Leu (Fig. 8.C). Contudo, a Ile inibiu em maior porcentagem o transporte de Val e Leu. As
constantes de inibição foram estimadas na incorporação de isoleucina e valina, os valores de Ki
determinados sobre a incorporação de Val e Ile foram: Leu 5 mM, Val 4.25 mM e Ile 3 mM
(Figura 8. D e E). Como os resultados confirmam a hipótese de um único transportador para os
treês BCAA, os experimentos subsequentes para refinar a caracterização do sistema foram
realizados utilizando-se apenas Leu.
Com o intuito de saber se os BCAA são transportados por um sistema genêrico de
transporte de membrana ou um transportador "dedicado" a esses aminoácidos, a especificidade do
sistema de transporte foi avaliada a respeito de outros metabólitos. O sistema pode ser inibido por
D-Leu com a mesma eficiência que L-Leu, sendo que o transporte de L-Leu foi diminuído na
mesma grandeza na presença de um excesso de D-Leu ou L-Leu. Outros aminoácidos como
serina, alanina e histidina só foram capazes de inibir a incorporação de L-Leu em porcentagens
menores a 20%, mostrando que este transportador é específico de BCAA (Figura 8. F).
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Figura 8 - Especificidade de substrato no transporte de BCAA no T. cruzi

A. Avaliação da especificidade de substrato para o transporte de leucina. B. Avaliação da especificidade
de substrato para isoleucina C. Avaliação da especificidade de substrato para valina. Encontra-se em
parêntese as portentagens de inibição em relação ao controle para cada aminoácido. D. Tabela
mostrando a porcentagem de inibição do transporte de leucina, na presença de 10 mM dos substratos
competidores. E. Determinação das constantes de inibição (Ki) do transporte de isoleucina em função a
diferentes concentrações de BCAA; as curvas obtidas foram ajustadas a uma função sigmóide para
obter o valor do IC50, o qual foi usado na determinação das Ki para cada aminoácido F. Determinação
das constantes de inibição (Ki) do transporte de valina em função a diferentes concentrações de leucina,
valina e isoleucina. As curvas obtidas foram ajustadas a uma função sigmóide para obter o valor do IC50
o qual foi usado na determinação das Ki para cada aminoácido.

A análise da incorporação de um metabólito em função da temperatura ajuda a
compreender como as condições ambientais podem influenciar o seu metabolismo, assim como a
compreender a termodinâmica do mesmo. A incorporação de Leu foi avaliada em diferentes
temperaturas entre 10 e 45 °C. Nenhuma atividade de transporte de Leu foi observada abaixo de
15 °C, mas a incorporação aumentou proporcionalmente com a temperatura entre 20 e 40 °C.
Observou-se uma diminuição no transporte a 45 °C, provavelmente devida à desnaturação
protéica (Figura 9. A). A faixa linear de incorporação entre 15 e 30 °C foi usada para calcular a
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energia de ativação (Ea) do sistema, seguindo a equação de Arrhenius e ajustando os dados a uma
função linear. Segundo essa estimativa, seriam necessários 51,30 kilo Jouls para transportar um
mol de Leu (R2: 0.98) (Figura 9. A; A inset).
Outras características do sistema de transporte dos BCAA foram avaliadas. A análise da
incorporação de Leu em função do pH extracelular mostrou que o transporte desse aminoácido é
ótimo em pH entre 6 e 6.5. Observou-se que a presença de íons sódio ou potássio não interferem
na incorporação de Leu Fig. 9.B. e C. Interessantemente, o tratamento dos parasitas com
desacomplantes de gradiente de H+ mostrou que o potencial de membrana plasmática não é
determinante para a incorporação de Leu (Figura 9.D). As porcentagens de incorporação desse
aminoácido, não foram significativamente diminuídas na presença de desacopladores do
potencial de H+ como o FCCP e CCCP. No entanto, pode ser constatado que o transporte é
dependente de ATP, já que a incubação com oligomicina, um inibidor da ATP sintase, leva a uma
diminuição significativa da incorporação de Leu (55%). Para confirmar a relação entre o
conteúdo de ATP intracelular e o transporte de Leu, os níveis intracelulares de ATP foram
quantificados após diferentes tempos de incubação com 5 µg.ml-1 de oligomicina (30 min - 150
min) e o transporte de Leu foi testado paralelamente nos mesmos parasitas tratados. Novamente,
constatou-se que o transporte de Leu foi diminuído proporcionalmente à concentração
intracelular de ATP (Figura 9.E), o qual sugere que esse sistema ativo é dependente de um
ambiente energeticamente favorável.
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Figura 9 - Características termodinâmicas e bioenergéticas do transporte de leucina em T. cruzi.

A. Transporte de Leu em função da temperatura; no inset, gráfico de Arrhenius para determinar a
energia de ativação no sistema de transporte Ea: 51.30 kJ/mol ± 2.3 de leucina. B. Efeito do pH
extracelular na incorporação de leucina, na qual a linha pontilhada indica o pH ótimo para o transporte
de Leu. C. Efeito dos íons sódio e potássio no transporte de leucina. D. Tabela mostrando as
porcentagens de leucina incorporada em presença de inibidores do potencial de membrana
mitocôndrial. * Incubação de 30 min. E. Efeito da depleção de ATP intracelular no transporte de
leucina.

3.2.2 Transaminação dos aminoácidos ramificados
O primeiro passo da degradação dos BCAA é uma desaminação reversível, a qual
transfere o grupo amino (NH2) do BCAA para um alfa-ceto ácido (BROSNAN 2006). Diferente
de outros organismos, os tripanossomatídeos não possuem uma enzima específica para catalisar
essa reação. O grupo de pesquisa da dr. Nowicki, tem descrito e caracterizado duas transaminases
de localização citoplasmática, tirosina amino transferase (TcTAT) e aspartato aminotransferase
(TcASAT) em T. cruzi, as quais calatisam essas reações usando uma ampla variedade de
substratos (NOWICKI et al., 2001).
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Com o intuito de testar a capacidade das enzimas TcTAT e TcASAT de usar aminoácidos
ramificados como substratos, foram feitas medidas em ambos os sentidos da reação, com as duas
enzimas recombinantes fornecidas pela doutora Nowicki. As proteínas recombinantes TcASAT e
TcTAT foram expressas e purificados como descrito por Nowicki e colaboradores (2001). A
pureza das proteínas obtidas foi verificada por SDS-PAGE (Figura 10).
Figura 10 - Purificação das enzimas recombinantes TcAsaT e TcTAT.

(1) Marcador de peso molecular Pierce™ Unstained Protein. (2) 25 µg de TcASAT
recombinante 45 kDa. (3) 25 µg de TcTAT 47 kDa. Gel corado com coomasie blue.

Como mencionado anteriormente, o primeiro passo do catabolismo dos BCAA é a sua
desaminação, o que em mamíferos acontece mediante transaminases específicas de BCAA. Os
parasitas não possuem uma transaminase específica de BCAA, sendo desconhecida as enzimas
responsáveis por catalisar esse passo. No entanto, há particularidades encontradas nas
transaminases encontradas e caracterizadas do parasita, sendo que é amplamente descrito que
estas podem realizar a reação de transferência do grupo amino com uma ampla variedade de
substratos (NOWICKI et al., 2001). Fomos então verificar se as enzimas TcTAT e TcASAT
podem desaminar os aminoácidos ramificados, usando as enzimas recombinantes purificadas no
nosso laboratório, e o alfa- cetoglutarato como co-substrato (préviamente descrito como aceptor
de grupos amino para estas enzimas) (NOWICKI et al., 2001a). Os parâmetros cinéticos para
cada BCAA foram determinados para cada uma das enzimas. Observou-se que a TcTAT utiliza
eficientemente os três BCAA, apresentando 20% de preferência pela Ile em relação a Leu e Val
(Figura 11).
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Figura 11 - Capacidade da TcTAT de desaminar BCAA.
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A capacidade da TcTAT de aminar alfa-cetoácidos ramificados (reação reversa) foi
determinada usando alanina como substrato doador do grupo amino e a enzima acoplante LDH
(Lactato Desidrogenase). Nowicki (2001) e colaboradores tinham reportado préviamente que a
enzima utilizava o alfa-cetoácido derivado da Leu (2-oxoisocaproato, também chamado de ácido4-metil-2-oxopentanoico ou 2-oxoisovalerato) como aceptor de grupo amino, apresentando um
Km de 1,4 mM. Nós determinamos os parâmetros cinéticos para os alfa-cetoácido derivados de Ile
e Val (ácido-3-metil-2-oxopentanoico e ácido-3-metil-2-oxobutanoico respectivamente) (Figura
12). Nestas condições, a enzima pode usar o 2-oxoisocaproato 44% mais eficientemente quando
comparado com os ácidos 3-metil-2-oxopentanoico e 3-metil-2-oxobutanoico.
Figura 12 - Capacidade da TcTAT de aminar alfa-cetoácidos ramificados derivados de BCAA.
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A. Parâmetros cinéticos para o ácido-3-metil-2-oxopentanoico. B. Parâmetros cinéticos para o
ácido-3-metil-2-oxobutanoico.
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A capacidade da TcASAT de T. cruzi em desaminar os aminoácidos ramificados também
foi avaliada. Os parâmetros cinéticos foram determinados para cada BCAA (Figura 13).
Observou-se que a enzima TcASAT utiliza 10 vezes mais eficientemente Ile do que Leu e Val.
As atividades da TcASAT aminando alfa cetoácidos derivados de BCAA foram definidas usando
aspartato como doador do grupo amino e a enzima acoplante MDH (Malato Desidrogenase), a
qual usa NADH e o oxalacetato na produção de malato. Os parâmetros cinéticos para cada alfacetoácido também foram estabelecidos (Figura 14). Interessantemente, semelhante ao ocorrido
com a TcTAT, esta enzima usa 10 vezes mais eficientemente o alfa-cetoácido derivado de Leu
(2-oxoisocaproato, ácido-4-metil-2-oxopentanoico ou 2-oxoisovalerato) quando comparado com
os ácidos 3-metil-2-oxopentanoico e 3-metil-2-oxobutanoico derivados de Ile e Val.
Figura 13 - Atividade desaminase da TcASAT com BCAA.

Ativitade de ASAT
mols. min -1.mg-1 de proteina

Ativitade de ASAT
mols. min -1.mg-1 de proteina

8

B.

6

5

4

3

2

Vmax app
Kmapp
R2

1

5.40  0.15
5.86  0.71
0.97

8

C.

7

Ativitade de ASAT
mols. min-1.mg-1 de proteina

A.

6
5
4
3
2

Vmax app
Kmapp
R2

1

7.19  0.10
0.71  0.07
0.99

0

0

0

10

20

30

40

50

60

70

0

80

10

20

30

40

50

7
6
5
4
3
2

Vmax app
Kmapp
R2

1
0

60

0

10

20

30

Ile [mM]

Leu [mM]

8.95  0.73
16.97  4.02
0.97

40

50

60

70

80

Val [mM]

A. Parâmetros para Leu. B. Parâmetros para Ile. C. Parámetros para Val. Os valores foram
ajustados usando a função hiperbólica da curva de Michaelis Menden.

Figura 14 - Capacidade da TcASAT de aminar alfa-cetoácidos ramificados derivados de BCAA.
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3.2.3. Primeiro passo oxidativo da via degradativa dos BCAK derivados de BCAA
Como mencionado, além da participação na síntese de proteínas, os BCAA podem ser
desaminados, possibilitando o aproveitamento dos esqueletos carbonados resultantes (Branched
Chain Alpha Ketoácids) BCAK, na produção de ATP e/ou na síntese de outras moléculas. O
aproveitamento energético dos BCAK explicaria o resultado obtido anteriormente, no qual foi
observado que esses aminoácidos podem manter a viabilidade do parasita em condições de
estresse severo. Com o intuito de verificar se é possível detectar em E uma atividade de
desidrogenase de BCAK, confirmatório da existência do segundo passo desta via metabolica, foi
avaliada a capacidade de extratos de E livres de células de reduzir NAD+ na presença de
diferentes concentrações dos subtratos ramificados. Diferentes concentrações de cada BCAK
foram testadas (entre 0 e 500 µM), e os dados obtidos, ajustados a uma função Michaeliana. Os
valores para a Km e Vmax foram calculados, sendo para o ácido 4 metil-2oxopentanóico (Km:
53,3 ± 11,38 µM e Vmax: 2,94 ± 0,26 nmoles de NADH min-1 por µg de extrato proteico), ácido
3-metil-2-oxopentanóico (Km: 86,78 ± 16,87 µM e Vmax: 1,44 ± 0.09 nmoles de NADH min-1 por
µg de extrato proteico) e o ácido 3-metil-2-oxobutanóico (Km: 241,9 ± 55,10 µM e Vmax: 0,94 ±
0,10 nmoles de NADH min-1 por µg de extrato proteico) (Figura 15).
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Figura 15 - Atividade do complexo BCAKDH em extrato de epimastigotas de T. cruzi

A. Curvas obtidas com relação ao tempo e parâmetros cinéticos para o ácido-4 metil 2
oxopentanoico, B. Curvas obtidas com relação ao tempo e parâmentros cinéticos para o ácido alfa 3
metil-2-oxopentanóico. C. Curvas obtidas com relação ao tempo e parâmetros para o ácido 3-metil2-oxobutanóico.
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3.2.3.1 Análise in silico das sequências codificantes para BCAKDH
Na base de dados TriTrypDB foram encontradas as sequências putativas para as enzimas
codificantes do complexo BCAKDH (Tabela 4).
Tabela 4 - Números de acesso das sequências codificantes para as proteínas do complexo
BCAKDH.

Nome
TcE1α
2-oxoisovalerato
desidrogenase
Subunidade alfa
TcE1β
2-oxoisovalerato
desidrogenase
Subunidade beta
TcE2
Diidrolipoil transacilase

TcE3
Diidrolipoil
desidrogenase

E.C.

Número de
acesso
TriTrypDB e
NCBI

Pares de
Bases

Probabilidade de
peptídeo sinal

Pares de bases
esperados

Aminoácidos

1.2.4.4

TcCLB.508781.110

1296

91% (Primeiros 25 a.a)

1221

407

1.2.4.4

TcCLB.506295.160

1107

94% (Primeiros 27 a.a)

1020

340

2.3.1.168

TcCLB.510105.170

1209

Não possui

1209

403

TcCLB.507757.70

1653

Não possui

1653

550

TcCLB.506701.10

1533

Não possui

1533

510

TcCLB.507089.270

1434

Não possui

1434

477

TcCLB.508933.10

1656

Não possui

1656

551

1.8.1.4

A proteína 2-oxoisovalerato desidrogenase, está composta por duas subunidades (alfa e
beta). Cada uma das sequências dessas subunidades foi analisada separadamente e a presença dos
domínios característicos para essas enzimas, assim como sua identidade em relação com outras
sequências ortólogas foi analisada. A 2-oxoisovalerato desidrogenase subunidade alfa (TcE1α)
mostrou uma identidade de 44% com relação a sequência ortóloga de Homo sapiens, 95% com
relação a Trypanosoma brucei brucei e 94 % em relação a sequência de Leishmania major
(Figura 16.A). Essa enzima apresenta dois domínios protéicos conservados, sendo estes o
domínio desidrogenase IPR001017 componente E1 e o domínio de ligação ao cofator tiamina
difosfato (TPP) IPR029061, o qual é caracterizado pela presença de três resíduos de glicina:
gly110, gly 172 e gly 272 (Figura 16. B); o resíduo gly 172 é responsável pela formação da ponte de
hidrogênio com o grupo fosfato do TPP (MULLER et al., 1993). A 2-oxoisovalerato
desidrogenase subunidade beta (TcE1 β) mostrou uma identidade de 45% com a sequência
ortóloga de Homo sapiens, 82% com relação a sequência de Trypanosoma brucei brucei, 75%
com relação a Leishmania major e 30% com a sequência de Plasmodium vivax (Figura 17.A).
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A presença de domínios protéicos característicos foi analisada na sequência TcE1 β, sendo
preditos os domínios IPR029061 de ligação ao cofator TPP, o domínio de transcetolase
IPR005475 e o domínio C-terminal de transcetolase IPR009014 (Figura 17.B). Esses últimos
estariam relacionados às funções catalíticas e à interação entre as subunidades enzimáticas e os
substratos hidrofóbicos alfa cetoácidos ramificados (MACHIUS et al., 2006).
As análises feitas usando os softwares MitoProt e SignalP 5.0 indicaram uma
probabilidade superior a 95% de ambas as sequências E1 (TcE1α e β) apresentarem no extremo
N-terminal da proteína, uma região codificante de peptídio para direcionamento mitocôndrial
(Figuras 16 e 17). Com o intuito de obter uma proteína recombinante ativa e solúvel, os oligos
iniciadores para amplificar essas sequências foram desenhados excluíndo a região protéica
correspondente ao peptídeo sinal. A sequência putativa de aminoácidos para a TcE2 diidrolipoil
transacilase codifica para o componente central do complexo enzimático, no qual estariam
ancorados os componentes E1 e E3. Na análise in silico para essa sequênica foi predito um
domínio protéico PF00364, que seria responsável pela formação do enlace covalente com o grupo
lipoil do cofator ácido lipóico. Esse complexo cofator-enzima está envolvido na transferência do
grupo carboxil do substrato ao cofator CoA (Figura 18). Outra característica predita é um sítio de
ancoragem para o componente enzimático E3 IPR004167. As porcentagens de identidade para
essa sequência com relação às suas ortólogas em outros organismos foram de 54% para
Trypanosoma brucei brucei, 43% para Leishmania major, e menos de 40% para Homo sapiens e
Plasmodium falciparum (Figura 18.A).
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Figura 16 - Análise da sequência de aminoácidos da 2-oxoisovalerato desidrogenase subunidade
alfa de T. cruzi.

A. Alinhamento das sequências ortólogas da 2 oxoisovalerato desidrogenase subunidade alfa (TcE1 α)
de várias espécies. Trypanosoma cruzi (XP_808139.1), Homo sapiens (NP_001158255.1),
Plasmodium vivax (XP_001617054.1), Leishmania major (CAJ04806.1) e Trypanosoma brucei brucei
(XP_822324.1). As sequências foram analisadas usando Clustal Omega e o resultado foi editado
usando ESPript. As estrelas indicam os resíduos de glicina para ligação ao cofator TPP. B. Domínios
preditos na sequência de T. cruzi, na base de dados InterProScan. Imagem obtida no software
SnapGeneViwer. Domínio de ligação a TPP IPR029061 e domínio desidrogenase IPR001017. Região
predita de peptídeo sinal no software Mitoprot é mostrada em roxo.
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Figura 17. Análise da sequência de aminoácidos da 2-oxoisovalerato desidrogenase subunidade
beta de T. cruzi.

A. Alinhamento das sequências ortólogas da 2-oxoisovalerato desidrogenase subunidade beta (TcE1β)
de várias espécies. Trypanosoma cruzi (XP_812866.1), Homo sapiens (NP_898871.1), Plasmodium
vivax (KMZ86417.1), Leishmania major (CBZ12635.1) e Trypanosoma brucei brucei (XP_822681.1).
As sequências foram analisadas usando Clustal Omega e o resultado editado usando ESPript. Em
vermelho a sequência predita como peptídeo sinal. B. Domínios preditos na sequência de T. cruzi, na
base de dados InterProScan, imagem feita no software SnapGeneViwer. Domínio de ligação a TPP
IPR029061, domínio transcetolase IPR005475 e domínio C-terminal transcetolase IPR009014. Região
predita de peptídeo sinal no software Mitoprot indicada em roxo.
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Figura 18 - Análise da sequência de aminoácidos da TcE2 Diidrolipoil transacilase de T. cruzi.

A. Alinhamento das sequências ortólogas da TcE2 diidrolipoil transacilase de várias espécies.
Trypanosoma cruzi (XP_812474.1), Homo sapiens (AAH16675.1), Leishmania major (CAJ01934.1) e
Trypanosoma brucei brucei (XP_845103.1); não foram achadas sequências homólogas para Plasmodium. As
sequências foram analisadas usando Clustal Omega e o resultado editado usando ESPript. A estrela vermelha
indica a posição conservada da K68. B. Domínios preditos na sequência de T. cruzi, na base de dados
InterProScan, imagem feita no software SnapGeneViwer. Domínio de ligação ao grupo biotina-lipoil
PF00364, domínio Aciltransferase IPR001078 e sítio de ligação ao componente enzimático E3, IPR004167.
A predição do peptideo sinal foi inconclusiva.
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A busca nas bases de dados para tripanossomatídeos mostrou 8 sequências cujo produto
gênico predito seria uma enzima TcE3 diidrolipoil desidrogenase (E.C. 1.8.1.4.) (Tabela 5). Cada
par de haplótipos pertencentes ao mesmo cromossomo foram comparados, a identidade entre eles
foi maior a 98%. Uma sequência respresentativa de cada alelo foi escolhida para subsequentes
análises comparativas.
Tabela 5 - Sequências para TcE3 Diidrolipoil desidrogenase em T. cruzi Cl Brener.
Sequência no

Pares de

TriTrypDB

bases

Aminoácidos

TcCLB.506701.10 *

1533

510

TcCLB.509379.10

1533

510

TcCLB.507089.270 *

1434

477

TcCLB.511025.110

1434

477

TcCLB.507757.70 *

1653

550

TcCLB.508933.20

1653

550

TcCLB.508933.10 *

1656

551

TcCLB.507757.60

1656

551

Cromossomo

Nome

36

TcE3a

35

TcE3b

31

TcE3c

31

TcE3d

Os números de acesso com asteriscos (*) são as sequências selecionadas para as posteriores
análises comparativas.

A identidade entre essas sequências foi verificada, mostrando que apresentam menos de
50% de similaridade entre elas (Figura 19. A); a matriz de semelhança gerada pela análise
mostrou que as sequências TcE3b e TcE3a apresentam 48% de identidade (Figura 19.B). Embora
exista uma notável diferença entre as sequências de aminoácidos, as quatro apresentaram
domínios catalíticos próprios para esse tipo de enzimas (Figura 20). Sabe-se que o componente
enzimático "E3", faz parte dos complexos enzimáticos: Piruvato desidrogenase (PDH), 2oxoglutarato desidrogenase (OGDH) e BCAKDH (CAROTHERS et al., 1989).
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Figura 19 - Alinhamento múltipo das sequências de TcE3 Diidrolipoil desidrogenase anotadas no
genoma de T. cruzi.

A. Alinhamento múltipo das sequências de TcE3 Diidrolipoil desidrogenase anotadas
no genoma de T. cruzi, em preto denota-se os resíduos que são idênticos e os pontos
indicam os gaps. A busca na base de dados para tripanossomatídeos revelou quatro
sequências cujo produto gênico é a enzima Diidrolipoil desidrogenase. B.
Porcentagens de identidade entre as sequências de aminoácidos. C. Árvore
filogenética mostrando a distância entre as sequências analisadas, gerado pelo
ClustalOmega e editado em SeaView.
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Figura 20 - Predição dos domínios presentes nas sequências de aminoácidos codificantes para
TcE3 Diidrolipoil desidrogenase anotadas no genoma de T. cruzi.

Predição dos dominios protéicos presentes nas sequências de TcE3 Diidrolipoil desidrogenase anotadas
no genoma de T. cruzi. A análise utilisando a ferramenta InterProScan, mostrou que as quatro
sequências apresentam 4 domínios conservados para esse tipo de enzimas, sendo SSFS1905: de ligação
a FAD+-NAD+, PF07992: de Redox-Pyr, SSF55424: de redutase dos cofatores e dimerisação e PF02852
de pyridina nucleotide-disulphide oxidoredutase. O domínio diferencial na sequência TcE3b, é
P500076, o qual é um sitio ativo de oxidoredutase da clase I. Em relação à sequência TcE3d, foi
diferencial a predição de um domínio transmembrana entre o 210 e 260º aminoácido.

Os domínios protéicos das sequências correspondentes à TcE3 foram analisados usando a
ferramenta InterProScan (Figura 20). Embora as quatro sequências apresentem domínos
característicos para uma diidrolipoil desidrogenase, essas mostraram-se divergentes na sequência
de aminoácidos. A presença de várias isozimas de diidrolipoil desidrogenases, têm sido descritas
em organismos como Pseudomona putida, para o qual existem duas diidrolipoil desidrogenases,
sendo uma para o complexo piruvato desidrogenase e outra para o complexo alfa cetoácido
desidrogenase; contudo não há relatos de que isso ocorra em tripanossomatídeos (CAROTHERS
et al., 1989). A sequência TcE3b (TcCLB.507089.270) foi préviamente caracterizada por Ralf et
al. (1997), sendo descrita a sua atividade com o complexo piruvato desidrogenase. Nesse trabalho
hipotetizamos que a sequênica TcE3d poderia ser a responsável por esta atividade no complexo
BCAKDH, sendo que apresenta um alto conteúdo de aminoácidos hidrofóbicos que poderiam
estar associados à sua atividade com os substratos derivados dos aminoácidos ramificados.
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3.2.3.2 Amplificação das sequências codificantes do complexo BCAKDH a partir de gDNA de
formas epimastigotas
Após verificar a presença de atividade desidrogenase de aminoácidos ramificados em
extratos totais de E, fomos estudar as enzimas que compõem o complexo BCAKDH,
amplificando cada sequência putativa encontrada no genoma do parasita. Como esperado, a partir
do gDNA de T. cruzi foi possível amplificar sequências de tamanhos aproximados para cada um
dos componentes do complexo enzimático de BCAKDH, sendo para TcE1-α: 1221 pares de bases
(pb), TcE1-β: 1020 pb, TcE2: 1209 pb e TcE3a: 1653 pb (Figura 21). Após o sequênciamento dos
diferentes fragmentos de PCR clonados no vetor pGEM-T easy, a identidade de cada sequência
foi verificada por análise comparativa usando a plataforma BLASTn (Basic Local Alignment
Search Tool) do NCBI. Todas as sequências obtidas apresentaram identidades maiores a 98%
com relação a depositada na base de dados TriTrypDB.
Figura 21 - Produtos de amplificação provenientes da reação em cadeia da polimerase (PCR)
para cada sequência de interesse.

Gel de agarose 1,5 %, mostrando as bandas correspondentes aos produtos de amplificação da PCR
para cada sequência componente do complexo enzimático BCAKDH. MP é o marcador de peso
molecular 1 Kb plus da Fermentas; C-: controle negativo da reação de PCR sem a presença de
DNA; E1α: banda do tamanho esperado para a 2-oxo ácido desidrogenase sub-unidade alfa (1221
pb); E1β: 2-oxo ácido desidrogenase sub unidade beta (1020 pb); E2: diidrolipoil transacilase
(1209 pb) e E3: Diidrolipoil desidrogenase (1653 pb). As amostras foram coradas com BrEt e
visualizadas com luz UV.

3.2.3.3 Clonagem no vetor de expressão pET-24a(+) e pET-28a(+)
As construções escolhidas foram conferidas por digestão com as enzimas de restrição e
sequenciamento. Os insertos liberados dos vetores apresentaram a orientação correta sendo que
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os produtos protéicos estariam in frame. Como observado na Figura 22, os tamanhos dos
fragmentos liberados correspondem aos esperados para cada sequência de interesse.
Figura 22 - Eletroforese em gel de agarose 1%, observando os fragmentos liberados dos vetores
de expressão pET-24a(+) e pET-28a(+).

Gel agarose 1%, corte com enzimas de restrição para verificar a clonagem em vetores de
expressão A. MP: marcador de peso molecular 1 Kb plus da Fermentas, 1: digestão com as
enzimas de restrição XhoI e Eco RI da construção pET-28a(+)TcE1α, na qual observa-se uma
banda na altura esperada de 1221 pb, correspondente ao inserto TcE1α e uma banda na altura
aproximada de 5000pb, correspondente ao plasmídeo pET-28a(+) linearizado. B. 2. digestão
com XhoI e Eco RI da construção pET-24a(+)TcE1β liberando o fragmento da sequência
codificante para a subunidade beta do componete E1, observa-se uma banda na altura esperada
de 1020 pb e uma banda na altura aproximada de 5000pb, correspondente ao plasmídeo pET24ª(+) linearizado. C. 3. Digestão com XhoI e Eco RI da construção pET-28ª(+)TcE2, sequência
codificante para o componete E2, com uma banda na altura esperada de 1209 pb. D. 4. Digestão
com BamHI do plasmideo pET-28ª(+) vazio. 5. Digestão com BamHI e Eco RI da construção
pET-28ª(+)TcE3, sequência codificante para o componete E3 diihrolipoil desidrogenase, com
uma banda na altura esperada de 1653 pb.

3.2.3.4 Expressão e purificação da TcE1α, 2-oxoisovalerato desidrogenase subunidade alfa
A proteína recombinante obtida com o tamanho esperado de aproximadamente 47 kDa foi
acumulada em corpos de inclusão no lisado bacteriano, por isso vários testes de expressão foram
feitos com o intuito de melhorar a solubilidade da proteína e permitir a sua purificação, como
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mostrado na Figura 23.A. Apesar de diversas temperaturas (37 °C, 30 °C e 25 °C) e tempo de
indução (4 e 16 h), (1 mM IPTG), como observado na Figura 22 não foi possível obter a proteína
recombinante TcE1α solúvel. A purificação da proteína recombinante foi realizada por lise em
condições desnaturantes usando 6 M de guanidina, e a recuperação da proteína foi feita por
cromatografia de afinidade como mostrado na Figura 23. C.
Figura 23 - Expressão e purificação da subunidade enzimática TcE1α.

Expressão e purificação em condições desnaturantes da proteína TcE1α 2-oxoisovalerato
desidrogenase. A.Teste de temperatura para expressão solúvel (1) Lisado bacteriano não induzido; (M)
Marcador de peso molecular Pierce unstained protein ladder Thermo®; (2-4) Frações não induzidas a
37 °C, 30 °C e 25 °C respectivamente, durante 4 h; (5) Fração solúvel induzida com 1 mM de IPTG 4
h a 37°C; (6) Fração insolúvel induzida com 1 mM de IPTG 4 h a 37 °C; (7) Fração solúvel induzida
com 1mM de IPTG 4 h a 30 °C; (8) Fração insolúvel induzida com 1mM de IPTG 4 h a 30 °C; (9)
Fração solúvel induzida com 1 mM de IPTG 4 h a 25 °C; B. (M) Marcador de peso molecular
(Kaleidoscope plus ladder BioRad), (10) Lisado bacteriano não induzido; (11) Fração solúvel
induzida com 1 mM de IPTG 4 h a 37 °C; (12) Fração insolúvel induzida com 1 mM de IPTG 16 h a
37 °C; (13) Lisado bacteriano não induzido; (14) Fração solúvel induzida com 1 mM de IPTG 4 h a 37
°C; (15) Fração insolúvel induzida com 1 mM de IPTG 4 h a 37 °C; (16) Lisado bacteriano não
induzido; (17) vazio. Setas pretas indicam a proteina super-expressa. C. Purificação em condições
desnaturantes (18) Lisado bacteriano não induzido; (M) Marcador de peso molecular (Kaleidoscope
plus ladder BioRad); (19) Fração insolúvel induzida com 1 mM de IPTG 4 h a 37 °C; (20) Proteína
TcE1α 2-oxoisovaletrato desidrogenase recombinante purificada em condições desnaturantes.

3.2.3.5 Expressão e purificação da TcE1β, 2-oxoisovalerato desidrogenase subunidade beta
A proteína recombinante foi obtida em frações solúveis e foi possível a sua purificação
em condições nativas, como descrito no item 4.8.2. A construção pET-24ª(+)TcE1β foi
transformada na cepa bacteriana BL21cp e a expressão da proteína recombinante foi induzida
com 0,5 mM de IPTG, durante 16 h. Como observado na Figura 24, a proteína do tamanho
esperado de aproximadamente 37 kDa foi purificada e a presença da cauda de 6xHis no extremo
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C-terminal da proteína recombinante foi conferida por western blot usando o anticorpo comercial
anti-6His-Tag (Figura 24.B).
Figura 24 - Purificação em condições nativas da proteína TcE1β 2-oxoisovalerato desidrogenase

A. (M) Marcador de peso molecular (Kaleidoscope plus ladder BioRad) (1) Fração insoluvél não
induzida; (2) Fração solúvel não induzida; (3) Fração insolúvel induzida com 0,5 mM de IPTG 4
horas a 37 °C; (4) Fração solúvel induzida com 0,5 mM de IPTG 4 horas a 37°C; (5) lisado bacteriano
após passado pela coluna de afinidade; (6-7) Frações coletadas nas lavagens; (8-10) Frações da
eluições contendo a proteína TcE1β purificada com um tamanho aproximado de 37 kDa. B. As
mesmas amostras usadas no gel (A) foram usadas num ensaio de Western blot com o anticorpo anti6xHis-Tag, reconhecendo a cauda de 6 histidinas da proteína em estudo.

3.2.3.6 Expressão dos componentes enzimáticos TcE2 Diidrolipoil transacilase e TcE3
Diidrolipoil desidrogenase
As construções pET-28ª(+) TcE2 e pET-28a(+) TcE3 foram expressas na cepa BL21cp e
induzidas como descrito no 4.8.3. A expressão das proteínas recombinantes foi induzida com 0,5
mM de IPTG. Produtos protéicos nos tamanhos esperados de TcE2: 47,33 kDa e TcE3: 61 kDa
foram expressos nessas condições. Ambas as proteínas recombinates foram expressas nas frações
insolúveis do lisado bacteriano, como observado na Figura 19 A e B. A presença da cauda de 6His foi conferida por ensaio de Western blot, usando anticorpo anti-6xHis. Diferentes condições
de temperatura de indução (de 20 a 37 °C) (Figura 25) e tempos de indução (de 4 a 16 h) foram
testados com o intuito de melhor a solubilidade da proteína recombinante, contudo não foi
possível a obtenção das proteínas recombinante solúveis.
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Figura 25 - Expressão dos componentes enzimáticos TcE2 Diidrolipoil transacilasee TcE3
Diidrolipoil desidrogenase.

A. Expressão da proteína recombinante TcE2; (M) Marcador de peso molecular Pierce unstained protein
ladder Thermo®; (1) Fração não induzida crescida 4 h a 37 °C; (2) Fração solúvel induzida com 0,5 mM
de IPTG 4 h a 37 °C; (3) Fração insolúvel induzida com 0,5 mM de IPTG 4 h a 37 °C; (4) Fração não
induzida crescida 16 h a 37 °C; (5) Fração solúvel induzida com 0,5 mM de IPTG 16 h a 37 °C; (6) Fração
insolúvel induzida com 0,5 mM de IPTG 16 hs a 37°C. B. Expressão da proteína recombinante TcE3; (M)
Marcador de peso molecular (Kaleidoscope plus ladder BioRad); (1) Fração solúvel não induzida crescida
4 h a 37 °C; (2) Fração solúvel não induzida crescida 4 h a 37 °C; (3) Fração solúvel induzida com 0,5 mM
de IPTG 4 horas a 37 °C; (4) Fração insolúvel induzida com 0,5 mM de IPTG 4 horas a 37 °C. C. Testes
de temperaturas de expressão (M) Marcador de peso molecular Pierce unstained protein ladder Thermo®;
(1) Fração solúvel TcE2 induzida com 0,5 mM de IPTG 4 h a 25 °C; (1) Fração insolúvel TcE2 induzida
com 0,5 mM de IPTG 4 h a 25 °C; (3) Fração solúvel TcE2 induzida com 0,5 mM de IPTG 4 h a 30 °C; (4)
Fração insolúvel TcE2 induzida com 0,5 mM de IPTG 4 h a 30 °C; (5) Fração solúvel TcE3 induzida com
0,5 mM de IPTG 4 horas a 25 °C; (6) Fração insolúvel TcE3 induzida com 0,5 mM de IPTG 4 h a 25 °C;
(7) Fração solúvel TcE3 induzida com 0,5 mM de IPTG 4 horas a 30 °C; (8) Fração insolúvel TcE3
induzida com 0,5 mM de IPTG 4 h a 30 °C; D. Amostras usadas no gel (C.) foram usadas em um ensaio de
Western blot com o anticorpo anti-6xHis-Tag, reconhecendo a cauda de 6 histidinas em ambas as
proteinas em estudo.

3.2.3.7 Obtenção de anticorpos policlonais específicos anti-TcE1α e anti-TcE1β, de T. cruzi
As proteinas recombinantes TcE1α e TcE1β, foram purificadas e usadas para a produção
de anticorpos policlonais. Os soros obtidos de camundongos inoculados com as proteínas
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recombinantes purificadas, reconheceram positivamente uma única proteína do tamanho esperado
em extratos totais de epimastigotas. A produção de anticorpo anti-TcE1α foi maior no
camundongo 2 (Figura 26) e por isso o soro extraido desse animal foi escolhido para os
posteriores experimentos. O título do anticorpo anti-TcE1α foi de 1:500. Já para a proteína
TcE1β, os camundongos 1, 2 e 4 produziram anticorpos anti-TcE1β com um título de 1:1000, os
soros dos três animais foram misturados para o uso em posteriores ensaios.
Figura 26 - Titulação dos soros com anticorpos policlonais anti-TcE1α e anti-TcE1β.

A. Titulação do anticorpo anti-TcE1β, (PI) soro pré-imune; (C1 a C4) camundongos 1 a 4;
B. Titulação do anticorpo anti-TcE1α, (PI) soro pré-imune; (C1 a C4) camundongos 1 a 4.

3.2.3.8 Interações proteicas do complexo enzimático BCAKDH por Pull Down.
Com o intuito de verificar as possíveis interações proteicas existentes entre as proteinas
que fazem parte do complexo BCAKDH, realizamos um ensaio de Pull Down usando como isca a
proteina recombinante TcE1β presa na coluna de níquel-agarose. Para isso, extrato total de
parasitas das formas E, foram colocados em contato durante 16 h e posterirormente, foram
eluídos junto com a proteina recombinante, as proteinas obtidas foram resolvidas em gel SDSPAGE e as bandas de interesse foram analisadas por espectrometria de massas. A análise das
bandas recuperadas do gel, mostrou a recuperação de proteinas associadas a este complexo
enzimático. Como mostrado na Figura 27. A, as eluições 1 – 3 mostram proteinas nos tamanhos
aproximados de 75, 60, 47 e 30 kDa, as quais foram escolhidas para posterior análise por MS/MS.
Como esperado, foi observada a presença da proteina recombinante TcE1β na altura de 37 kDa
(proteina usada como isca), esta banda também foi inclusa na análise como controle.
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As eluições foram analisadas paralelamente por ensaio de WB, usando o anticorpo antiTcE1α. Como observado na Figura 27.B, a subunidade alfa foi reconhecida nas três eluições na
altura de 47 kDa, sendo um primeiro indício da interação proteica entre ambas as subunidades
enzimáticas.
A análise comparativa dos peptídos obtidos por espectrometría de massa mostrou a
presença das proteinas descritas na Tabela 8. Para refinar a busca, os parâmetros usados no
software MASCOT Search Results foram: "Red blod face" que destaca a asignação de proteinas
mais lógica, mostrando em negrito o primeiro espectro detectado e em vermelho o espectro mais
abundante ou com maior score (score maiores de 8 foram considerados na análise). A enzima
usada foi: tripsina, mantendo fixa a modificação de carbamidometil e variável, a de oxidação. As
sequências peptídicas obtidas foram usadas em análise comparativa por BLASTp com as
sequências de interesse (códigos de acesso da Tabela 6), as porcentagens de similaridade são
mostradas na Tabela 6.
Figura 27 - Ensaio de Pull Down usando como isca a proteina TcE1β.

A. SDS-PAGE mostrando a purificação da enzima TcE1β e as proteínas associadas, sinaladas com
setas pretas (MW) Marcador de peso molecular Precition Plus Protein Standard Dual Color
BioRad, (1) Eluição 1, (2) Eluição 2, (3) Eluição 3. B. Western blot usando anti-TcE1α para as
mesmas três eluições.
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Tabela 6 - Proteinas do complexo BCAKDH detectadas por espectrometría de massas.

Proteina

Peptídios reconhecidos

Score

Cobertura
%

Peso molecular
teórico (Da)

BLASTp %

TcE1β

GLLLQCVEEEDPCIFFEPK
SMVEPVDPGYYTIPLGK
AAQEGISVELIDIR
SLKPWDREMVTQSVR
IVMPSTPSDAK
EMVTQSVR
VIVTHEAPK

95

26%

40636

99%

TcE1α
TcE2
TcE3

RLAGVRY
RRNLTPRS
KLERDQFNRV

36
10
14

1%
1%
2%

41569
47760
57075

56%
52%
99% TcE3a

Como esperado, a sequência proteica da proteina recombinante TcE1β usada como isca no
ensaio de Pull Down, foi reconhecida com a maior porcentagem de cobertura (26%) e apresentou
99% de identidade com relação à sequência clonada, expressa e purificada, mostrando o
reconhecimento de sete peptídios pretencentes a mesma. A proteina TcE1α, que foi detectada por
WB, apresentou o segundo melhor score (36), provavelmente devido a sua interação com a
subunidade beta do componente E1, embora a cobertura da análise tenha sido de 1%, o BLASTp
mostrou que esta tinha 56% de similaridade com à sequência clonada, expressa e purificada neste
trabalho para TcE1α. O componente TcE2, foi detectado com o menor score (10), a menor
identidade (52%) com a sequência estudada e a confiabiliade do peptídio mais baixa,
apresentando só 1% de cobertura, no entanto a predição da massa molecular (47 kDa) condiz com
a massa molecular da proteina estudada neste trabalho. Interessantemente, para a proteina TcE3 a
sequência detectada na análise por espectrometria de massa apresenta 99% de identidade com a
sequência TcE3a, a qual possui 57 kDa, mostrando que a proteina TcE3d (sequência escolhida
para amplificação e clonagem) não estaria relacionada com o complexo BCAKDH.
Outras proteinas que apresentam alguma relação com a vía degradativa dos BCAA foram
detectadas nesta análise, e são mostradas na Tabela 7. A proteina 3-metilcrotonil-CoA
carboxilase, catalisa a carboxilação de 3-metilcrotonil-CoA para 3-metilglutaconil-CoA, o qual é
o quarto passo na degradação da Leu. A enzima acil-CoA sintetase, é responsavél pela
desidrogenação dos derivados acil-CoA do catabolismo dos BCAA.

A malonil-CoA
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decarboxilase, catalisa a conversão de malonil-CoA a acetil-CoA, importante cofator ao longo
desta via metabólica. A acetiltransferase, também faz parate da interconverção do grupo acetilo
entre moléculas participantes da vía. A enzima enoil-CoA hidratase é responsável pela hidratação
dos duplos enlaces entre os carbonos 2 e 3 do acetil-CoA de ácidos graxos insaturados para
poduzir beta-hidroxil-CoA.
Tabela 7 - Proteinas da vía degradativa dos BCAA detectadas por espectrometría de massas.

Proteina

Peptídios reconhecidos

Score

Cobertura
%

Peso molecular
teórico (Da)

3-metilcrotonilCoA carboxilase
Acil-CoA
sintetase
Malonil-CoA
decarboxilase
Acetiltransferase
Enoil-CoA
hidratase

KAVSGGGGKGMKIVNCMDEFKL
RATCEGELEFFVRN

8

4%

76060

RRIQEEYRARN

4

1%

78824

RGIAGSVDCILGRPSPLDNPQRE
CVTYFKSR

11

3%

81722

REVEEGDVPSLLDLLRH

58

10%

16501

KGEFGREKSDKVRG
KHDKDRN

8

2%

94615

3.2.3.9 Avaliação da composição do complexo in vivo mediante purificação proteica em Tandem
Com o intuito de garantir a especificidade das proteínas detectadas associadas a
componentes do complexo BCAKDH na análise por espectrometria de massas e verificar a
interação entre as proteinas de interesse em um ambiente mais próximo do encontrado ao interior
do parasita, a proteina TcE1α foi clonada no vetor pTEX-TAP-Tag, este adiciona um tag de
calmodulina (CaM) no extremo N-terminal da proteina clonada. O vetor contendo a sequência de
interesse foi transfectado em parasitas da forma E. Após a transfecção tanto com o vetor pTEXTAP-Tag- TcE1α, como pTEX-TAP-TagØ e seleção dos parasitas usando 250 µg. ml-1 de G418
(antibiótico ao qual o vetor confere resistência), os perfis de crescimento dos parasitas
transfectados foram comparados com a cepa WT, como mostrado na Figura 28.A. Os parasitas
transfectados com o vetor pTEX-TAP-Tag-TcE1α, não apresentam diferenças significativas na
sua curva de crescimanto quando comparados com os WT. Para estabelecer a concentração de
antibiótico G418, necessária para selecionar os parasitas transformados com o vetor de interese,
parasitas transformados ou WT, foram crescidos em placa de 24 poços na presença de diferentes
concentrações de G418 (50, 100, 200 e 250 µg. ml-1) durante 48 h. Como observado na Figura
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28. B, uma concentração mínima de 200 µg. ml-1, foi necessária para manter a pressão seletiva da
proteina com o Tag, neste ensaio, foi possível observar que o anticorpo anti-CaM, marca numa
altura esperada de 67 kDa, que corresponde ao peso molecular da proteina TcE1α mais o pesso
molecular do Tag-CaM de 20 kDa. O extrato total de parasitas WT, não marcou nenhuma
proteina para o anticorpo anti-CaM.
Após ter selecionado os parasitas, foi realizada a purificação das proteinas associadas a enzima
TcE1α, a partir de uma cultura de 1 L de parasitas em meio LIT suplementado com 200 µg. ml -1
de G418, como descrito no item (2.19). As proteinas recuperadas foram analisadas por WB e as
bandas obtidas no sobrenadante após a digestão com a proteinase TEV, foram enviadas para
análise por espectrometria de massas.
Como observado na Figura 29.B, a proteina usada como isca, foi detectada pelo anticorpo
anti-CaM, na altura esperada (67 kDa). Esta proteina aparece tanto na amostra inicial, quanto nas
lavagens e é também liverada no sobrenadante após a digestão com a proteinase TEV, a proteina
correspondente à TcE1β, foi detectada tanto na primeira lavagem quanto no sobrenadate após a
digestão com TEV. O extrato obtido a partir dos parasitas transfectados com o vetor pTEX-TAPTag-Ø, não apresentou bandas reconhecidas pelo anticorpo anti-CaM. Como observado na Figura
29, ocorreu degradação proteica ao longo do processo de purificação o que mostrou um padrão
de marcaçao dupla para o anticorpo anti-CaM. As bandas correspondentes às eluições obtidas
após a digestão com TEV, foram enviadas para análise por espectrometría de massas (Linhas 3, 4
e 5 da Figura 28 A). A análise das mesmas encontra-se em andamento.

Figura 28 - Curva de crescimento pTEX-TAP-Tag-TcE1α e WB anti-CaM.
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A. Curvas de crescimento dos parasitas WT, transfectados com o vetor pTEX-TAP-TagØ vazio e
pTEX-TAP-Tag-TcE1α. B. WB dos extatos totais de parasitas transfectados pTEX-TAP-TagTcE1α ou pTEX-TAP-TagØ e WT, crescidos na presença de diferentes concentrações de G418,
mostrando a 67 kDa a proteina TcE1α+CaM, como normalizador foi usado o anticorpo antiGAPDH (39 kDa). A coloração por Ponceau, da membrana usada no ensaio de WB, é mostrada.

Figura 29 - Purificação de afinidade em tandem pTEX-TAP-Tag- TcE1α

A. Gel SDS-PAGE 1-Imput, 2- Lavagem, 3- Eluição após clivagem com TEV, 4- eluição dois, 5Precipitado das beads. B. WB das frações obtidas no processo de purificação, usando os anticorpos
anti-CAM e anti-TcE1β, Ø: sobrenadante do extrato contendo o vetor pTEX-TAP-TagØ vazio,
Imput , usado no processo de purificação, L1, lavagem 1, L2, Lavagem 2, TvP: precipitado após
digestão com TEV e Tvs: sobrenadante obtido após digestão com a TEV.

3.2.3.10 Captura de CO2 emitido na oxidação de BCAA
A funcionalidade do complexo BCAKDH recombinante, foi avaliada medindo a atividade
do primeiro componente enzimático E1 (2-oxoisovalerato desidrogenase). Ambas as subunidades
enzimáticas TcE1β e TcE1α que fazem parte deste componente, foram purificadas separadamente
e posteriormente misturadas mantendo uma proporção de 1:1 μg de cada, a sua pureza foi
conferida em SDS-PAGE (Figura 30. A). Um dos produtos da reação do E1 é a produção de CO2
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advindo da descarboxilação do BCAK usando TPP como cofator. A produção de CO2 pode ser
14

experimentalmente determinada mediante a detecção de

CO2 quando utilizados substratos

14

uniformemente marcados com C como descrito no item 2.18. A reação de CO2, foi medida para
os aminoácidos

14

C-U-Val e

14

C-U-Ile em diferentes tempos (0 - 60 min). Como observado na

Figura 30. B, foi possível observar a produção de CO2, proveniente de ambos os aminoácidos.
Observou-se que após 1 h de incubação, há uma produção de CO2, 28% menor da Val em relação
a Ile.
Figura 30 - Captura de CO2 emitido na oxidação de BCAA.
A.
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SDS-PAGE mostrando a purificação das enzimas envolvidas na reação MW) Marcador de peso
molecular Pierce™ Unstained Protein, (1) Enzima TcASAT 25 μg, (2) Subunidades TcE1β e
TcE1α, purificadas para o primeiro experimento, (3) Subunidades TcE1β e TcE1α, purificadas para o
segundo experimento B. nmols de 14CO2 recuperadas ao longo do tempo para cada aminoácido.

3.2.3.11 Localização subcelular das subunidades TcE1β e TcE1α em diferentes formas do
parasita
Levando em conta a análise in silico, hipotetizamos que as enzimas correspondentes ao
segundo passo da via degradadativa dos BCAA estariam localizadas na mitocôndria, sendo que
duas delas apresentaram um peptídio de direcionamento mitocondrial (Figuras 16 – 17). Com o
intuito de provar se essas predições estariam corretas, fomos avaliar a localização subcelular das
subunidades da 2-oxoisovalerato desidrogenase usando os anticorpos policlonais obtidos contra
as subunidades TcE1α e TcE1β. Extratos totais das diferentes formas do parasita foram resolvidos
em gel de SDS-PAGE (25 µg proteína por poço) e usados em ensaio de Western blot, com o
intuito de estabelecer se havia diferenças na expressão das proteínas em estudo ao longo do ciclo
de vida. O anticorpo policlonal anti-TcE1β (1:1000) (Figura 31) foi utilizado para
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reconhecimento do complexo BCAKDH e o anticorpo anti-TcGAPDH foi usado como
normalizador da quantidade de proteína transcrita em cada fase do parasita.Lâminas com
diferentes formas do parasita foram fixadas e marcadas com os soros policlonais obtidos antiTcE1β (1:500) e anti-TcE1α (1:100) (Figura 26). A marcação com o intercalante de DNA,
Hoechst 33250 foi usada para determinar a localização do núcleo celular e o cinetoplasto. A
sonda florescente MitoTracker® foi usada para marcar a mitocôndria, uma vez que esse composto
reage com tióis presentes em proteínas ou peptídos da matriz mitocondrial, gerando um substrato
fluorescente que é acumulado nessa organela. Para ambos os anticorpos anti-TcE1β e anti-TcE1α
foi observada uma colocalização parcial com a mitocôndria em todas as formas do T. cruzi. As
proteínas se localizaram principalmente em uma região próxima do cinetoplasto, como mostrado
na marcação das formas E e T (Figuras 31 e 32), também foi possível observar essa colocalização
em formas M (Figura 34). Ambos os anticorpos para as sub-unidades enzimáticas TcE1β e TcE1α
foram usados para ver a dupla marcação de ambos no parasita (Figura 33), sendo que o soro antiTcE1β foi purificado contra a enzima recombinante TcE1β e marcado com o kit Zenon® Mouse
IgG labeling, sendo assim, a proteína TcE1β, observa-se em verde e a proteína TcE1α, observa-se
em vermelho. Ambas as sub-unidades co-localizaram nas formas E, mostrando que estas estaríam
interagindo.

Figura 31 - Localização subcelular da subunidade TcE1β.
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A.

B.

A. Ensaio de imunofluorescência, em diferentes formas do parasita, B. Western blotting. E
epimastigota, TS tripomastigota A amastigota, C células CHO-K1, MW, peso molecular, M
tripomastigotas metacíclicos e E epimastigota.

Figura 32 - Localização subcelular da subunidade TcE1α.
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Figura 33 - Co-localização das subunidades TcE1α e TcE1β em epimastigotas

Ensaio de imunoflorescência das subunidades TcE1α e TcE1β, usando o anticorpo anti-TcE1β

purificado e marcado com o kit Zenon® Mouse IgG labeling.

Figura 34 - Ensaios de imunolocalização de TcE1α e TcE1β em tripomastigotas metacíclicos.
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Ensaio de imunoflorescência em parasitas tripomastigotas metacíclicos: A. Marcação usando antiTcE1β. B. Marcação usando anti-TcE1α

3.2.3.11 Ensaio de localização intracelular do complexo BCAKDH por permeabilização com
digitonina
A localização intracelular do complexo BCAKDH também foi confirmada mediante a
permeabilização seletiva com digitonina, com a qual é possível solubilizar diferencialmente
membranas celulares, expondo o conteúdo de diferentes compatimentos subcelulares. Formas E
foram utilizadas neste ensaio e cada fração permeabilizada e solubilizada foi analizada por
western blot e ensaios de atividade enzimática. Como mostrado na Figura 35. D e E, a fração na
qual há atividade para BCAKDH é a que apresentou a maior atividade para a enzima citrato
sintase (CS), enzima de localização mitocondrial. A porcentagem de atividade para CS foi de
80% na fração solúvel tratada com 3 mg.ml-1 de digitonina e a atividade para o complexo
BCAKDH atingiu um 89% nesta mesma fração. Como anteriormente reportado por Paes et al.
(2013), as enzimas TcHAL (Histidina amonio liase - citosólica) e TcHQ (hexoquinase glicossomal), apresentaram maiores porcentagens de atividade nas frações 1 e 2 mg.ml-1 de
digitonina respectivamente (Figura 35. A e B).

Figura 35 - Ensaio de permeabilização com digitonina e medições de atividade enzimática.
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A. Atividade da HQ em diferentes frações solubilizadas com diferentes concentrações de digitonina
(0 e 5 mg.ml-1) (enzima glicossomal), B. Atividade da HAL (enzima citosólica). C. Atividade da CS
(Enzima mitocondrial), D. Atividade do complexo BCAKDH. E. Atividades comparadas segundo
suas porcentagens de atividade em função à concentração de digitonina.

As amostras solubilizadas em cada concentração de digitonina, foram quantificadas e
resolvidas em um gel de SDS-PAGE, e posteriormente transferidas a uma membrana de
nitrocelulose para ensaio de western blot. Anticorpos que reconhecen enzimas de localização
citosólica (TcHAL), mitocondrial (TcP5CDH) e glicossomal (TcGAPDH) foram utilizados para
comparar a localização do complexo BCAKDH, o qual foi identificado usando o anticorpo antiTcE1β. Como observado na Figura 36, a marcação da enzima TcP5CDH aparece nas frações
solúveis tratadas com 1 a 3 mg ml-1 de digitonina e o soro anti-TcE1β também reconheceu esta
subunidade do complexo BCAKDH nas mesmas frações solubilizadas pela digitonina,
confirmando que esta enzima teria uma localização mitocondrial.

Figura 36 - Ensaio de permeabilização com digitonina, identificação por western blot.
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Western blot usando os extratos sobrenadantes (S) e precipitados (P) de cada extrato de parasita
permeabilizado com diferentes concentrações de digitonina de 0 a 5 mg ml -1; o anticorpo anti-HAL
reconheceu a enzima HAL de 58 kDa, o anticorpo anti-TcE1β reconheceu a subunidade beta do
complexo BCAKDH com um tamanho de 37 kDa, o anticorpo anti-TcP5CDH reconheceu a pirrolina
5-carboxilato desidrogenase com um tamanho de 66 kDa e o anticorpo anti-GAPDH reconheceu a
gliceraldeido 3 fosfato desidrogenase com um tamanho de 39 kDa. As membranas previamente
coradas com Ponceau, foram fotografadas como normalizador da carga protéica nos géis de SDSPAGE e se mostram na parte inferior sobrenadante (Supernt) e precipitados (pellet). O quadro
mostra a comparação entre o reconhecimento da TcP5CDH e a TcE1β.

115

CAPÍTULO 4: DISCUSSÃO

4.1 A importância dos BCAA.
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Os BCAA, devido as suas características hidrofóbicas, determinam funções estruturais nas
membranas, proteínas globulares e em moléculas que contem dímeros espiralados tais como
musinas, queratinas e fibrinogênio. Apesar de serem tão importantes, há marcadas diferenças em
relação às capacidades de biosíntese e degradação destes aminoácidos entre os seres vivos, ao
longo

da

hierarquia

de

classificação

taxonômica.

Embora

existam

diferenças

de

compartimentalização e regulação gênica, as bactérias, archeas, fungos e plantas são em geral
capazes de sintetizar e degradar BCAAs; mas a habilidade de biosíntese está perdida nos
eucariotas não fotosintéticos, sendo que estes devem adquirí-los através da dieta. T. cruzi não
apresenta as enzimas da vía de biosíntese. Pouco se sabe sobre outros papéis para estes
aminoácidos, além do fato de serem fornecedores de carbono para a biosíntese de lipídeos e
terpenos, e de serem fontes oxidáveis para a produção de ATP via OxPhos (HARPER 1984). No
presente trabalho foi levantada uma questão previamente sugerida na literatura em relação aos
BCAA: a sua possível participação nos processos de diferenciação. Mais específicamente, foi
avaliada a relação antagônica entre BCAA e Pro durante a diferenciação celular, assim como
alguns aspectos do metabolismo desses aminoácidos que a priori podem ser considerados críticos
para o controle das concentrações de BCAA livres no meio intracelular.
4.2 A disponibilidade de BCAAs varia ao longo do ciclo de vida do parasita.
Durante o repasto sanguíneo, um inseto triatomineo ingere até 10 vezes seu peso em
sangue (STERKEL; OLIVEIRA, 2017). O primeiro ambiente que encara o parasita ao entrar no
inseto é rico em hemoglobina, o qual é rápidamente degradado aumentando as concentrações de
aminoácidos e heme livre, o que consequentemente aumenta a produção de espécies reativas de
oxigênio, alterando a permeabilidade e seletividade da membrana plasmática das células do
epitelio intestinal do inseto (RYTER e TYRRELL, 2000). Sendo assim, a região média do trato
digestório do inseto apresenta um ambiente potencialmente oxidativo, rico em nutrientes, no qual
os E proliferam (LARA et al., 2007). O aminoácido mais abundante na hemoglobina é Leu, sendo
determinante na estrutura de alfa hélice que interage com o grupo heme (CHOU; FASMAN,
1973). Em relação à concetração de aminoácidos livres no tubo digestivo dos triatomíneos,
Harington (1961), estudou a composição do conteúdo excretado pelo Rhodnius prolixus após 30
min da ingesta de sangue. Segundo esse trabalho, os BCAAs representam aproximadamente 36%
do total de aminoácidos detectados, mostrando que os parasitas nas formas E e M se mantem
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viáveis na presença desses aminoácidos, o que é consistente com os dados relatados no nosso
trabalho.
Ainda pouco se sabe sobre os fatores que desencadeiam a metaciclogênese na porção final
do trato digestório do inseto vetor. Mudanças como o aumento da osmolaridade (OSUNA et al.,
1990), a acidificação do meio (UCROS et al., 1983), o estresse nutricional por diminuição de
nutrientes disponíveis e o aumento da concentração de ácido úrico que atua como antioxidante,
tornando o ambiente mais redutivo (NOGUEIRA et al., 2015), tem sido descritas como
promotoras da metaciclogênese. Na década de 1980, Contreras et al. (1985), descreveram um
processo de metaciclogênese in vitro, baseado em um meio definido denominado TAU
(Triatomine Artificial Urine), que simula as condições fisicoquímicas da urina de barbeiro. Esses
autores mostraram que, prévio ao começo da diferenciação, os parasitas devem ser incubados a
pH 5,5 em ausência de qualquer metabólito. De fato, foi bem estabelecido que o estresse
nutricional e a parada do crescimento exponencial de culturas de E é uma condição fundamental
para a metaciclogênese acontecer. Contreras et al. (1985), desenvolveram um meio definido
denominado TAU (Triatomine Artificial Urine), capaz de simular a metaciclogênese in vitro.
Eles observaram que, após o estresse nutricional, a prolina, um aminoácido também encontrado
nos fluidos do inseto vetor, é um fator metabólico relevante para a metaciclogênese. Além da
prolina, a presença de glicose e glutamato também estimularíam a diferenciação Contreras et al.
(1985)(HOMSY, et al., 1989). Os mesmos autores, observaram que em algumas cepas de T.
cruzi, a presença de Leu e Ile, no meio diminuía as porcentagens de metacíclicos ao longo deste
processo. Interessantemente, eles descrevem que ambos os aminoácidos permitem a sobrevida
dos parasitas na forma E durante mais de três dias, fato que também se correlaciona com o
observado neste trabalho, onde a Leu é capaz de sustentar a viabilidade dos parasitas melhor do
que Val e Ile durante 48 h. Como possível explicação a este fenômeno, os autores propõem que
existiría um efeito antagônico entre os BCAA e Pro, que impedem o parasita E diferenciar para a
forma infectante M. De fato, sabe-se que existe uma relação estreita entre a metaciclogênese e o
ambiente nutricional dos parasitas (BARISON et al., 2017). Nesse sentido, tem sido descritas
uma série de mudanças metabólicas profundas tanto durante a transição da fase exponencial de
crescimento para a fase estacionária quanto durante o estresse nutricional, confirmando que os
parasitas passam de um metabolismo baseado no consumo de carboidratos, a um metabolismo
baseado no consumo de aminoácidos. Dentre os aminoácidos cujo consumo é aumentado nessa
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reconfiguração do metabolismo, a Pro é particularmente relevante. Devido a esses fatos, o seu
envolvimento como suporte energético da invasão (MARTINS et al 2009) e da progressão da
invasão celular (SILBER et al 2009), o seu metabolismo foi estudado com bastante detalhe
(MANTILLA et al 2015; PAES et al., 2013). Tudo parece indicar que o parasita possui uma
plasticidade bioquímica regulada pela presença de certos metabólitos disponíveis no meio (como
aminoácidos ramificados ou Pro); capazes de reconfigurar ou ativar vias metabólicas de acordo
com a necessidade, e que este rearranjo metabólico não só permite o aproveitamento dos recursos
para gerar energia, como também estaria sinalizando eventos de diferenciação e infectividade. É a
primeira vez que a presença de um aminoácido é associada a uma modulação negativa do
processo de metaciclogênese no parasita. Entender como este processo ocorre pode ajudar na
comprenssão de processos que desencadeiam o passo de um parasita não infectivo a infetivo.
No presente trabalho, exploramos com mais profundidade a relação entre BCAA e Pro, na
diferenciação em T. cruzi. Demonstramos que a metaciclogênese na presença de TAU-Pro
suplementado com qualquer um dos BCAA diminuiu dramaticamente em relação ao meio apenas
com Pro, existindo um efeito de regulação negatíva por parte dos BCAA. Mais ainda, quando foi
comparada a infectividade dos M obtidos por metaciclogênese em TAU-Pro ou TAU-Pro-BCAA,
estes últimos mostraram taxas de infeção reduzidas, indicando que os BCAA não só diminuem a
metaciclogênese, mas também a qualidade dos M (medida em função da sua infectividade in
vitro) produzidos (Dados obtidos no nosso laboratório). Homsy, et al. (1989) relacionou a
inibição da metaciclogênese com o fato dos BCAA ter sido descritos como inibidores alostéricos
da P5CDH, segunda enzima na via da degradação da Pro, em extratos livres de células de
Saccharomyces cerevisiae (LUNDGREN; OGUR, 1973). Para essa hipótese ser confirmada, a
inibição proposta deve ser confirmada utilizando P5CDH purificada. Embora nossos dados
demostrem pela primeira vez de forma taxativa que essa inibição existe para Leu, nossos dados
sugerem que a inibição da via da Pro não está relacionada com a modulação negativa da
metaciclogênese pelos BCAA, já que Ile e Val, que não inibem a P5CDH também inibem a
diferenciação.
Previamente, o estabelecimento de uma analogia entre o processo de diferenciação de Ei a
T no citoplasma da célula hospedeira, e a metaciclogênese, levou a identificar a Pro como um
factor participante do processo intracelular (BURLEIGH, BOOTHROYD 2016; TONELLI et al.
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2004). Estendendo essa analogia, nos interesou pesquisar neste trabalho se os BCAA eram
também capazes de inibir esse processo. Nossos resultados mostram que efetivamente, os BCAA
são moduladores negativos também da diferenciação intracelular, embora não podemos
demonstrar se essa inibição acontece nos mesmos pontos em que atua a Pro.
4.3 Metabolismo dos BCAA no T. cruzi
Sob a hipótese de que os mecanismos regulatorios que os BCAA possam exercer
dependem das concentrações intracelulares dos mesmos, foram estudados os processos de
aquisição e degradação. Por isso foram estudados a incorporação e os primeiros passos da via de
degradação dos BCAA, com ênfase nas enzimas que são comúns aos três aminoácidos e que em
outros organismos representam um ponto regulatório da via. Como mencionado, os BCAA não
são sintetizados em T. cruzi, portanto a sua disponibilização em ausência de processos de
degradação massiva de proteínas se deve majoritariamente ao seu transporte.
O transporte de metabolitos é o primeiro passo de qualquer via metabólica dentro da
célula, pois deste depende da disponibilidade de nutrientes no citosol e permite que as enzimas
entrem em contato com os seus substratos. Os parasitas que vivem em associação com outro
organismo, dependem em grande medida do transporte e aproveitamento dos recursos do seu
hospedeiro (MANCHOLA, et al., 2015). A incorporação dos BCAA tem sido mais estudada no
ser humano, onde permeases para aminoácidos do tipo L, e transportadores bidirecionais são os
responsáveis pela incorporação deste tipo de moléculas, envolvendo processos facilitados
(BROSNAN; BROSNAN, 2006). A estrutura e os mecanismos moleculares dos transportadores
de aminoácidos são desconhecidos no parasita. Na tentativa de identificar os genes codificantes
para permeases de aminoácidos, Bouvier et al. (2004) fizeram a predição da presença de 60 genes
codificantes para transportadores pertencentes à familia Auxin/Amino Acids Permeases AAAP.
Os AAAP são transportadores ativos, caracterizados pela presença de 8 a 12 domínos
transmembranais de alfa hélice, e que utilizam gradiente de H+ como força motriz (JACKSON,
2007). No presente trabalho foi bioquimicamente caracterizada a incorporação dos BCAA em
formas E de T. cruzi. Salientamos que é a primeira vez que um sistema de incorporação de
BCAA é caracterizado em protozoários.
De acordo com as propriedades cinéticas do transporte de BCAA, os nossos resultados
mostram que a incorporação ocorre por um sistema ativo comum aos três aminoácidos. Esta
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incorporação apresenta características de um sistema saturável com um comportamento
Michaeliano, que apresenta uma afinidade maior por Ile, seguido pela Leu e finalmente a Val. A
Vmax para Ile (80 pmols min-1) é semelhante ao sistema de transporte de baixa afinidade da
arginina (97 pmols min-1), mas as Vmax para Leu e Val são maiores às calculadas para outros
metabólitos (Tabela 1). Interessantemente, nenhum outro aminoácido não relacionado com
BCAA, foi capaz de competir ou diminuir a incorporação dos mesmos, o que parece indicar que
o transportador apresenta uma alta especificidade por aminoácidos ramificados.
Outra característica de que o transporte estaria acontecendo por um mesmo transportador
é a proximidade entre os valores calculados de constantes de inibição Ki para cada BCAA, os
quais encontram-se entre 3 e 5 mM (MANCHOLA, et al., 2015). As temperaturas nas quais foi
observada a maior incorporação de Leu estão entre 10 °C e 40 °C. Esta ampla faixa de
temperatura pode ser encontrada tanto no interior do inseto vetor onde as temperaturas podem
variar de acordo com a temperatura ambiente (Triatoma brasiliensis) (CATALA et al., 2015),
quanto no hospedeiro mamífero no qual há temperaturas médias entre 33 °C e 38 °C (LIM et al.,
2008). Em síntese, as variações de temperatura nos ambientes onde o parasita desenvolve seu
ciclo de vida não impede o transporte dos BCAA. A energia de ativação do sistema está dentro da
faixa de outros transportadores de aminoácidos já descritos, mostrando que são necessários 51.30
KJ para transportar um mol de Leu (Figura 9.A), através da membrana plasmática do parasita. A
quantidade de energia investida no transporte de BCAA é comparável com as calculadas para a
incorporação de: glutamato (52.38 kJ mol-1) (SILBER, et al., 2006), histidina (55.2 kJ mol-1)
(BARISON et al., 2016), GABA (19,68 kJ mol-1) (GALVES-ROJAS et al., 2105) e arginina de
alta afininade (31,1 kJ mol-1) (PEREIRA et al., 1999).
Em termos energéticos, é interessante ressaltar que sendo a quantidade de energia gerada
na hidrólise de uma molécula de ATP de aproximadamente -28 kJ mol-1 (KAMERLIN;
WARSHEL, 2009), a incorporação de Leu representaria o gasto equivalente à energia obtida da
hidrólise de duas moléculas de ATP. Logo fomos verificar se o transporte de BCAA era ATPdependente. Efetivamente, o transporte de Leu foi diminuido em parasitas que apresentaram
baixos níveis intracelulares de ATP, após serem incubados com oligomicina, confirmando que a
incorporação do aminoácido é um processo ativo. Finalmente, o pH ótimo para este processo está
entre 6,0 e 6,5, valores que podem ser relacionados com o ambiente ácido encontrado ao interior
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do intestino do inseto, no qual as formas E proliferam, estudos realizados em Triatoma infestans,
mostram que o pH predominante no interior do trato digestório é entre 6,0 e 7,0 após 48 h da
ingesta de sangue (KOLLIEN; SCHAUB, 2000).
A comissão de Transport Classification Systems TC, tem desenvolvido um sistema de
classificação dos transportadores de membrana, baseado em uma análise filogenética e funcional
(SAIER et al., 2016), seguindo esses critérios os transportadores de aminoácidos são agrupados
em várias famílias de acordo com os dominios proteicos compartilhados, funções características,
as afinidades pelos seus substratos e mecanismos de ação semelhantes. De acordo exclusivamente
com os dados funcionais obtidos no presente trabalho, hipotetizamos que o tranportador para
BCAA de T. cruzi deve ser um membro da super-família APC (lage amino acid polyamine
organocation). No entanto, é importante esclarecer que a classificação de transportadores não
pode ser homogênea, pois certos aminoácidos podem ser transportados por vários tipos de
permeases, as quais podem ter sido evolutivamente selecionadas dependendo das necessidades
fisiológicas do organismo e as condições ambientais em que este se desenvolve (MANCHOLA,
et al., 2015).
Após a entrada dos BCAA na célula, estes podem participar tanto de processos anabólicos
(síntese proteica ou biossíntese de lipídeos) quanto catabólicos como a sua degradação para gerar
energia. Ambos os processos foram detectados no parasita usando

14

C-U-Leu. Nesses

experimentos, observou-se a incorporação do aminoácido em diferentes frações proteicas após 2
h de incubação, e a produção de

14

CO2 derivado da degradação do mesmo (MANCILLA et al.,

1966).
O primeiro passo da degradação dos BCAA é uma desaminação reversível, na qual o
grupo amino (-NH2) do BCAA é transferido para um alfa-ceto ácido, sendo em quase todas as
células estudadas até agora o 2-oxoglutarato o mais frequênte (BROSNAN 2006). Dessa forma,
os principais produtos da desaminação dos BCAA são glutamato e o respectivo 3-oxoácido
derivado do aminoácido. As enzimas transaminases apresentam domínios conservados de ligação
ao cofator piridoxal-5-fosfato (PLP), o qual participa na transferência do grupo amino entre os
substratos, gerando uma molécula intermediária chamada piridoxamina-5-fosfato PMP que
funciona como um receptor transiente do grupo fosfato, e após a transferência do grupo amino
volta a um receptor ao estado inicial PLP (HUTSON, 2001). Estes tipos de reações são chamadas
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de bi-bi ping-pong devido a utilização de dois substratos e a geração de dois produtos diferentes
(Esquema 13).
Esquema 13 - Reações de transaminação de BCAA.

A maior parte dos estudos sobre este tipo de enzimas tem sido realizados em mamíferos,
nos quais uma transaminase específica de BCAA, localizada na mitocôndria, é a responsável por
catalisar essa reação (BIFARI; NISOLI, 2017). Embora Montamat et al. (1987), tenham
reportado a atividade de uma "leucina aminotransferase" em formas E de T. cruzi, utilizando
extratos de E livres de células, não foram relatadas até o presente nem em dados de genômica
nem de proteômica nenhuma seqüência compatível com uma transaminase específica para
BCAA. Porém, até agora, tem sido descritas e caracterizadas três tipos de aminotransferases no T.
cruzi, a tirosina aminotransferase (TcTAT) (NOWICKI et al., 2001a), a aspartato
aminotransferase (TcASAT) (MARCIANO et al., 2008) e a alanina aminotransferase (TcALAT)
(DUSCHAK; CAZZULO, 1991) com características bastante peculiares. Uma das características
mais notáveis destas enzimas é o amplo espectro de substratos com os quais pode catalizar o
intercâmbio do grupo amino. De fato, Marciano et al. (2008) tinham previamente reportado para
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TcTAT que esta enzima usava o ácido 4-metil-2-oxopentanoico um dos BCKA, como aceptor do
grupo amino, determinando um Km para esse substrato de 2.30 mM. Levando em conta esses
fatos, levantamos a hipótese de essas enzimas poderem funcionar como transaminases de BCAA.
Em colaboração com a Profa. Cristina Nowicki, foi possÍvel detectar essa atividade para a
TcTAT e a TcASAT com os metabólitos BCAA-relacionados (Figuras 10 - 14). Como resumido
na Tabela 8, as diferenças de mais de 10 vezes (a menos) com relação às eficiências catalíticas
(µkat/Km) que as enzimas apresentam quando os BCAA são comparados com um dos substratos
canônicos, mostra que o processo de desaminação dos BCAA não é muito eficiente em termos de
velocidade. Porém, os baixos valores de Km obtidos mostram que essa atividade aconteceria no
parasita mesmo a baixas concentrações de substrato. Interessantemente, a TcTAT é capaz de usar
os três BCAA com eficiências catalíticas semelhantes, entanto que a TcASAT consegue usar 10
vezes mais eficientemente Ile do que Leu e Val. Também deve ser notado que esta enzima é mais
eficiênte catalisando a reação que converte o ácido 4-metil-2-oxopentanoico em Leu. As
diferenças catalíticas observadas in vitro podem ser importantes para manter um equilíbrio
intracelular entre a quantidade de oxo-ácidos e aminoácidos disponíveis dependo das
necessidades, sendo que a reversibilidade desta reação irá depender da concentração de doadores
e aceptores do grupo amino. Recentemente, um estudo proteômico quantitativo ao longo do
processo de metaciclogênese do parasita, mostrou que há uma expressão diferencial entre a
TcTAT e a TcASAT ao longo da diferenciação de formas E a formas M (Figura 39.A) (DE
GODOY et al., 2012). Considerando que a TcTAT é exclusivamente expressa nas formas E e
TcASAT é maioritariamente expressa nas formas intracelulares do parasita, a diferença em
eficiências cataliticas entre elas pode influenciar nos requerimentos nutricionais do parasita ao
longo do seu ciclo de vida (NOWICKI; CAZZULO, 2008).
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Tabela 8 - Resumo dos valores cinéticos para as TcTAT e TcASAT usando BCAA.

Enzima
TcTAT

TcASAT

App. Km
(mM)

App. Vmax
-1
(U.mg )

App.
µkat/Km
-1 -1
(M .s
-1
-2
.mg . 10 )

L-Leucina

3.92 ± 0.51

5.46 ± 0.17

2.30

5.86 ± 0.71

5.40 ± 0.15

1.50

L-Isoleucina

2.28 ± 0.51

7.74 ± 0.41

5.70

0.71 ± 0.07

7.14 ± 0.10

16.70

L-Valina

3.85 ±
0.44

12.60 ± 0.35

5.60

16.97 ± 4.02

8.95 ± 0.73

0.80

Ácido 3-metil-2oxobutanoico

2.50 ± 1.10

6.07 ± 0.18

4.00

1.68 ± 0.56

7.00 ± 0.45

6.90

Ácido 3-metil2
oxopentanoico

2.74 ± 1.08

6.40 ± 0.64

3.90

7.04 ± 1.50

9.41 ± 0.60

2.20

Ácido 4-metil-2oxopentanoico

1.40 ± 0.1*

ND

ND

0.10 ± 0.02

4.40 ± 0.43

73.00

L-Tirosina*

2.30 ± 0.02

69.00 ± 0.50

50

1.5 ± 0.1

431 ± 14

478.60

ND

ND

ND

2.1 ± 0.2

400 ± 9

317.10

Substrato

L-Aspartato*

App. Km
(mM)

App. Vmax
-1
(U.mg )

App.
µkat/Km
-1 -1
(M .s
-1
-2
.mg . 10 )

Modificado de Manchola et al (2017 no prelo). *Dados obtidos de Nowicki et al. (2001b) e
Marciano et al, (2008).

4.3.3 Decarboxilação oxidativa dos oxoácidos derivados de BCAA
Os passos subsequêntes à transaminação dos BCAA, ocorrem na mitocôndria, onde estão
localizadas as enzimas responsáveis pela completa oxidação das cadeias alifáticas que compõem
essas moléculas (HARPER et al., 1984). Pouco se conhece sobre o processo de incorporação de
metabolitos no interior da mitocôndria em tripanosomatídeos, apenas tem sido caracterizados
dois transportadores em T. brucei: o Mitochondrial Carrier Family TbMCP14 que estaria
relacionado com o metabolismo energético prolina-dependente (DE MACEDO et al., 2015) e o
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translocator of mitochondrial inner membraneum TbTim, cuja função estaria mais relacionada
com o transporte de proteinas que participam na biogênese mitocondrial (SINGHA et al., 2008).
No interior da mitocôndria, um complexo enzimático chamado de Branched Chain Alpha
Ketoacid Dehydrogenase BCAKDH que como previamente descrito no item 1.3.1, apresenta três
componentes enzimáticos, é responsável pela decarboxilação oxidativa irreversível dos três 2oxoácidos derivados da desaminação dos BCAA. Em humanos a degradação desses aminoácidos
não ocorre completamente no fígado, a maioria dos BCAA circundantes, ficam disponíveis na
corrente sanguínea até serem degradados no músculo esquelético (ZHANG et al., 2017).
Mutações nos genes que codificam para as enzimas que formam o complexo enzimático geram
sérios distúrbios metabólicos que levam ao acúmulo dos 2-oxoácidos ramificados (HARPER et
al., 1984). O complexo enzimático BCAKDH é regulado por duas enzimas: uma quinase
específica para o BCAKDH, que inativa o complexo catalisando a fosforilação da sub-unidade
E1α, e uma fosfatase também específica do BCAKDH que catalisa a desfosforilação da mesma,
ativando o complexo enzimático (SHIMOMURA et al., 2006). Sabe-se também que ocorrem
inibições alostéricas por substrato, das quais depende a atividade da mesma (BIFARI; NISOLI,
2017). Até o momento não tem estudos sobre estes tipos de regulações ou enzimas quinases e
fosfatases que possam participar dos processos regulatórios em tripanossomatídeos.
No presente trabalho, foram achadas as sequências putativas para cada um dos
componentes enzimáticos do complexo BCAKDH no genoma de T. cruzi. A análise in-silico de
cada uma das mesmas (Figuras 16 a 19) mostrou que estas apresentam os domínios proteicos
característicos das suas homólogas em outros organismos. Duas das sequências (TcE1β e TcE1α)
apresentaram uma alta probabilidade de ter um peptídio de guia mitocondrial, o qual não foi
levado em conta no desenho dos oligonucleotídeos com os quais foram amplificadas as
sequências.
Os seres humanos apresentam uma única sequência que codifica para o componente E3
do complexo BCAKDH, a qual pode ser compartilhada por outros complexos multienzimáticos
como: a piruvato desidrogenase PDH, a alfa-cetoglutarato desidrogenase KGDH e a glicina
decarboxilase GliDC e catalisar em todos eles a reação de redução de NAD+ com participação do
cofator FAD+ (CAROTHERS et al., 1989). No presente trabalho foram encontradas quatro
sequências que codificam para uma diidrolipoamida desidrogenase em T. cruzi, as quais
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apresentam os domínios proteicos característicos dessa enzima e porcentagens de similaridade
baixas entre elas. Devido às características de hidrofobicidade encontradas na sequência TcE3b,
esta foi inicialmente escolhida como objeto de estudo, hipotetizando que esta poderia ser o
componente enzimático pertencente ao complexo BCAKDH de T. cruzi. Como

mostrado

em

resultados posteriores das quatro sequências putativas encontradas no genoma de T. cruzi para
TcE3, somente uma delas foi encontrada na análise por espectrometria de massas a partir de
interações proteicas com a subunidade TcE1β recombinante. Podemos sugerir que a proteína
denominada TcE3a, estaria interagindo com o complexo enzimático BCAKDH sendo responsável
pela redução do NAD+ no final da decarboxilação oxidativa dos BCAA no parasita.
Pelas suas particularidades, o componente E3 foram objeto de estudo em diferentes
parasitas e não é a primeira vez que são identificadas isozimas do mesmo; um exemplo é o
Plasmodium falciparum para o qual a presença de duas isozimas E3 tem sido caracterizada, uma
pertencente ao complexo PDH e outra ao complexo BCAKDH (MCMILLAN et al., 2005). Em T.
cruzi foi previamente caracterizado o componente E3 pertencente ao complexo PDH (TcE3b), o
qual foi medido em extratos totais do parasita (SCHONECK et al., 1997). Posteriormente,
estudos do mesmo grupo de pesquisa, mostraram que o componente E3 é essencial para o
desenvolvimento de formas procíclicas e sanguícolas de T. brucei, mostrando que altas
concentrações de BCAA (acima de 72 mM) em meio HMI-9, diminuem a proliferação de
parasitas knock-out para essa enzima (ROLDAN et al., 2011).
Devido à sua complexidade, e à multiplicadade de componentes, a medição da atividade
do complexo BCAKDH, recombinante é um desafio ambicioso: requer a expresão e purificação
ativa de pelo menos quatro proteínas, e sua posterior reassociação em condições funcionais in
vitro. Devido a estas dificuldades, poucos trabalhos têm descrito a sua caracterização funcional.
No nosso caso, fizemos uma avaliação da atividade BCAKDH em extratos totais de formas E de
T. cruzi, mostrando pela primeira vez que os substratos 2-oxoácidos ramificados podem
efetivamente ser degradados. Os parâmetros cinéticos determinados nestas condições se
correlacionam com os previamente reportados para enzimas homólogas, nas quais as Km para
cada substrato variam entre 25 e 60 μM (HARPER et al., 1984), dependendo da sua localização
(músculo esquelético ou fígado).
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Interessantemente, uma parte do complexo BCAKDH pode ser reconstituída in vitro a
partir dos seus componentes recombinantes, o que permitiu a realização de ensaios de atividade
enzimática. Para isso foram utilizadas as subunidades TcE1β e TcE1α, na presença dos ácidos 3metil-2-oxopentanoico e 3-metil-2-oxobutanoico, os quais foram produzidos enzimáticamente a
partir da reação de transaminação de

14

C-U-Ile e 14C-U-Val. A reação dependente de TPP, pode

ser detectada pela geração de CO2 radioativo e uma molécula intermediária hidroxi-TPP.
Interessantemente, a produção de CO2 a partir do ácido 3-metil-2-oxopentanoico é maior em
relação à produção obtida a partir do ácido 3-metil-2-oxobutanoico, mostrando que estas enzimas
utilizariam mais eficientemente 2-oxoácidos derivados da Ile.
A localização mitocôndrial das subunidades TcE1β e TcE1α, foi determinada por
imunofluorescência e confirmada por tratamento com digitonina. Ambas mostraram uma colocalização com marcadores mitocondriais, assim como co-localização entre si em todas as
formas do parasita. A localização intracelular deste tipo de enzimas usando o componente E3 da
PDH foi previamente descrita em T. brucei, onde semelhante ao T. cruzi, esta enzima apresenta
uma co-localização com o marcador mitocondrial MitoTrack (ROLDAN et al., 2011). Embora a
subunidade TcE1β, seja sido reconhecida em todos os ensaios de imunofluorescência, em todas
as formas do parasita, o anticorpo policlonal anti- TcE1β, reconheceu a enzima por WB,
principalmente nas formas E e M do parasita. Interessantemente, um estudo do perfil de
expressão proteica ao longo da metaciclogênese no parasita, mostra que há um aumento
significativo da expressão deste componente enzimático e do TcE3a após 12 h de diferenciação
que aumenta aproximadamente 20% nas formas metacíclicas (DE GODOY et al., 2012).
A estratégia de pull down usada para estudar as possíveis associações proteicas com a
subunidade enzimática TcE1β, mostrou ser eficiente no reconhecimento dos outros componentes
enzimáticos que fazem parte do complexo BCAKDH. A análise reconheceu além das proteinas
pertencentes ao complexo BCAKDH, proteinas que fazem parte dos passos subsequêntes da
degradação de Leu e produção de Acetil-CoA. Com o intuito de melhorar os scores para os
peptídios associadsos a estas proteinas, a estratégia de purificação em tandem foi utilizada, a
análise das amostras está em processo e espera-se que esta seja mais conclusiva. Porém,
preliminarmente salientamos que a proteína TcE1α contendo o Tag de CaM foi expressa e a
subunidade complementar TcE1β, foi identificada por WB.
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O complexo BCKADH catalisa as descaboxilações oxidativas irreversíveis dos 2oxoácidos ramificados gerando: isobutiril-CoA, 3-metil butanoil-CoA e 3-metilbutiril-CoA. A
seguir, esses intermediários são oxidados por acil-CoA desidrogenases (ACADs); uma
superfamília de flavoproteínas que catalisam a desidrogenação de conjugados de ácidos graxos,
incluindo os acil-CoAs de cadeia ramificada (POHL et al., 1986). O mecanismo de reação dessas
enzimas consiste em i. retirada do primeiro hidrogênio dos carbonos 2 ou 3 (C2, C3); ii.
transferência de equivalentes reduzidos até uma flavoproteína transportadora de elétrons (ETF) e,
iii. transferência desses elétrons para o pool de ubiquinonas, na cadeia transportadora de elétrons.
Existem três enzimas que catalisam essa reação no terceiro passo da oxidação dos aminoácidos
de cadeia ramificada, a isovaleril-CoA desidrogenase, a acil-CoA desidrogenase de cadeia
ramificada, e a 2-metil-butiril-CoA desidrogenase (GHISLA; THORPE, 2004). Estudos recentes
do nosso laboratório procuram caracterizar bioquímica e funcionalmente as enzimas do grupo
ACAD em tripanossomatídeos. Em análises preliminares, realizados pelo estudante de doutorado
Rodolpho Ornitz, foram identificadas na base de dados de genoma de T. cruzi sequências
putativas para ACADs envolvidas na via de degradação dos BCAA, a acil-CoA desidrogenase de
cadeia média (AcCoADH, E.C.: 1.3.8.7, Nros. sistemáticos Tc00.1047053509153.120 e
Tc00.1047053510303.290) e a Isovaleril-CoA Desidrogenase (IVCoADH, E.C.: 1.3.8.4, Nro.
sistemático Tc00.1047053506629.220). Essas duas enzimas correspondem ao terceiro passo da
via, último passo em comum para os três aminoácidos. Porém, é importante frisar que a
IVCoADH é específica para a via de degradação de Leu.
A partir deste ponto, o metabolismo da Leu pode seguir dois caminhos: i. ser convertida em 3hidroxivaleril-CoA por uma Enoil-CoA hidratase, ou ii. ser convertida em 3-metilglutaconil-CoA
por uma Metilcrotonoil-CoA Carboxilase (MCCoAC, EC 6.4.1.4) (Esquema 14). Como
observado na Tabela 7, essa proteina foi identificada na análise por espectrometria de massas,
encontrando-se associada à proteina recombinante TcE1β, o que implicaria que o metabolismo de
Leu estaria ativo pelo menos até o terceiro passo da via. Finalmente, em dois passos enzimáticos
sequenciais catalisados pelas enzimas Metilglutaconil-CoA Hidratase (MGCoAH, EC 4.2.1.18) e
Hidroximetilglutaril-CoA Liase (HMGCoAL, EC 4.1.3.4), o 3-metilglutaconil-CoA pode ser
convertido em acetoacetato e Acetil-CoA.
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O metabolismo de Ile e Val mantém mais um passo catalisado por uma enzima
compartilhada: tanto o Metacilil-CoA quanto o Trans-2-Metilbut-2-metilbutiril-CoA, podem ser
oxidados a 3-Hidroxibutiril-CoA ou 3-Hidroxi-2-metilbutiril-CoA respectivamente, pela ação da
Enoil-CoA Hidratase (ECoAH, EC 4.2.1.17) (Esquema 14). Esta enzima também foi identificada
pela análise de espectrometria de massas (Tabela 7), indicando que estaria interagindo com os
componentes do complexo BCAKDH. A partir deste ponto, ambos os produtos podem render
Acetil-CoA ou Propanoil-CoA, através das enzimas 3-Hidroxiisobutiril-CoA Hidrolase
(HIBCoAH, EC 3.1.2.4), 3-Hidroxiacil-CoA Desidrogenase (HACoADH, EC 1.1.1.35), AcetilCoA C-Aciltransferase (ACoAAT, EC 2.3.1.16) e Metilmalonato-semialdeido Desidrogenase
(CoA-acylating) (MMSDH, EC 1.2.1.27) (Esquema 14).
Todos os produtos finais do catabolismo de Leu, Val e Ile são oxidáveis até CO2, podendo
funcionar como fontes de energia, ou possíveis substratos para a biossíntese de ácidos graxos.
Dentre os BCAA, a Leu é o mais estudado em tripanossomatídeos. Ginger, M. L. et al. (2000)
demonstraram que em espécies de Leishmania, Leu atua como o maior precursor de esteróis,
contudo em formas E de T. cruzi a Leu é a menor fonte de carbono para a biossíntese de esteróis.
No entanto, em T. cruzi foi observado que Leu é utilizada na produção de isoprenóides, além de
ter sido utilizada na presença do inibidor HMG-CoA sintetase (3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA),
que suprime completamente a incorporação de acetato, indicando que esse destino metabólico
seria preferencial em relação a sua conversão em acetil-CoA (Ginger et al., 2001). Esses dados
em conjunto, reforçam a ideia de um duplo destino metabólico da Leu: a produção de esteróis e a
obtenção de energia via oxidação de acetil-CoA.
Nossos resultados mostram que os BCAA estão envolvidos na regulação da diferenciação
celular em diferentes estágios do Trypanosoma cruzi, podendo ser moduladores ambientais
naturais. Os BCAA são transportados ativamente, e processados através de uma via degradativa
com peculiaridades a respeito das presentes em outros organismos. Uma dessas peculiaridades é
o fato da sua desaminação por transaminação acontece através de atividades não canônicas
detectadas tanto na TcTAT quanto na TcASAT. Pelas características dessas enzimas (por
exemplo, o amplo leque de cosubstratos que admitem), a desaminação dos BCAA “conecta” com
outras vias metabólicas com as quais existe uma compartimentalização em organismos que
possuim uma transaminase de BCAA específica. Isto permite predizer um sistema de regulação e
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controle do catabolismo dos aminoácidos e do processamento do NH4+, com características
diferentes de outros organismos, e aponta para o estudo mais detalhado desta nova configuração
metabólica. Outras peculiaridades para esta via achadas neste trabalho estão relacionadas com as
características descritas para o complexo TcBCAKDH. Este complexo apresenta um componente
E3 específico, o que pode lhe conferir características enzimológicas peculiares que deverão ser
estudadas com mais detalhe. De forma geral, confirma-se a funcionalidade da via de degradação
dos BCAA como um todo, confirmando-se que o parasita pode realizar a oxidação total destes
metabólitos para produzir ATP.
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Esquema 14 - Representação da via degradativa dos BCAA.

Modificado de http://www.genome.jp/kegg/pathway/map/map00280.html.
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5. CONCLUSÕES
a) Os BCAA influencíam negativamente os processos de metaciclogênese prolinadependente de T. cruzi, (passo de forma replicativa não infectiva E, para forma infectiva e
não replicativa M).
b) Os BCAA também influencíam negativamente no processo de diferenciação do ciclo
intracelular, atuando sobre as formas amastigotas e diminuíndo a produção e eclosão de
formas T, procedentes de células CHO-K1 infectadas.
c) A presença extracelular de concentrações maiores de 1 mM de Leu, diminúi as
quantidades de T procedentes de células CHO-K1 infectadas em forma dose-dependente.
d) Os BCAA são capazes de estender a viabilidade celular das formas E sob estresse
metabólico severo.
e) Os BCAA são incorporados em formas E, por um sistema ativo, saturável comúm aos três
aminoácidos e específico para eles.
f) Diferentemente de todos os outros organismos estudados até agora, perante a ausência de
transaminases de BCAA em T. cruzi, as transaminases citosólicas TcTAT e TcASAT
recombinantes, são as que realizam a desaminação reversível dos BCAA.
g) O genôma de T. cruzi apresenta sequências putativas codificantes para todos os
compontenes enzimáticos do complexo BCAKDH. As sequências de aminoácidos
apresentam os dominios proteicos próprios para realizar as reações de decarboxilação
oxidativa dos 2-oxoácidos ramificados.
h) O componente enzimático TcE1 apresenta uma localização mitocôndrial em todas as
formas do parasita. As subunidades TcE1β e TcE1α co-localizam juntas e com
marcadores mitocondriais em formas E de T. cruzi. A subunidade enzimática TcE1β, é
maiormente expressa nas formas E e M do parasita.
Extratos totais do parasita das formas E, apresentam atividade para o complexo
BCAKDH. As frações proteicas correspondentes à mitocôndria, apresentam a maior
porcentagem de atividade BCAKDH. O anticorpo anti-TcE1β reconheceu a proteina nas
frações mitocondriais do parasita.
i) O complexo pode ser parcialmente reconstituido in vitro a partir dos componentes TcE1β
e TcE1α expressos em forma recombinante. O componente reconstituido apresentou
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atividade decarboxilativa, usando ambos os 2-oxoácidos: 3-metil-2-oxopentanoico e 3metil-2-oxobutanoico, gerando CO2.
j) O componente enzimático E3 apresenta uma associação proteica com a subunidade
TcE1β recombinante é o componente TcE3a.
k) Os componentes enzimáticos TcE2, TcE1α e TcE3a que fazem parte do complexo
BCAKDH, foram detectados por espectrometría de massas usando como ísca a
subunidade TcE1β recombinante.
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ANEXOS
A - Biochemical characterization of branched chain aminoacids uptake in trypanosoma cruzi
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