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INSTITUTO OSWALDO CRUZ
REPERTÓRIO DE SERINA PROTEASES COMO COMPONENTES DO DEGRADOMA DE
Leishmania spp
RESUMO
TESE DE DOUTORADO EM BIOLOGIA PARASITÁRIA
RAQUEL SANTOS DE SOUZA

Esta tese faz uma abordagem in silico e experimental sobre as serina proteases
de Leishmania spp. Na primeira etapa do estudo são descritas as serina proteases como parte
do degradoma destes parasitos. Os genes de serina protease (n = 26 a 28) em Leishmania
spp que codificam proteínas com uma ampla faixa de massa molecular, são descritos
juntamente com seus graus de sintenia cromossômica e alélica. Em meio a 17 serina
proteases putativas de Leishmania spp apenas 18 % possuem duas funções descritas
experimentalmente como propriedades para remover o peptídeo sinal de pro-proteínas
secretoras (clã SF), como maturases de outras proteínas (clã SB) e com atividades similares
as metacaspase (clã SC). Análises in silico indicaram que o conjunto de serina proteases
de Leishmania spp pode estabelecer interrelações funcionais com outras proteínas
de Leishmania spp significando atuações essenciais na fisiologia do parasito. Padrões de
redes distintos podem ocorrer e a complexidade destas redes difere entre as espécies
relacionadas
ao
subgênero Viannia e Leishmania: Leishmania
(V.)
braziliensis (n = 215); Leishmania (L.) mexicana (n = 130); L. (L.) donovani (n=56) Leishmania
(L.) major (n = 45); Leishmania (L.) infantum (n = 23). O fato das serina proteases
de L. (V.) braziliensis indicarem mais possibilidades de interações com outras proteínas do
parasito foi a motivação para segunda etapa deste estudo. Esta etapa consistiu em uma
abordagem experimental e in silico investigando as serina proteases deste parasito, incluindo
atividade enzimática de serina proteases de frações subcelulares obtidas por cromatografia
de afinidade com benzamidina, reações em cadeia da polimerase com transcrição reversa e
ensaios in silico de localização subcelular de subtilisinas. Promastigotas apresentaram serina
proteases com atividade gelatinolítica na fração citosólica (43 kDa a 170 kDa) e na fração
membrana (67 kDa a 170 kDa). Ambas as frações também demostraram propriedades de
catálise sobre os substratos peptídicos N-benziloxicarbonil-L-fenilalanil-L-arginina 7-amino-4metilcumarina (fração citosólica = 392 ± 30 mol.min-1 mg of protein-1; fração de membrana
= 53 ± 5 mol.min-1 mg of protein-1) e N-succinil-L-alanina-L-fenilalanina-L-lisina 7-amino-4metilcumarina (fração citosólica = 252 ± 20 mol.min-1 mg of protein-1; fração de membrana
= 63.6 ± 6.5 mol.min-1 mg of protein-1) com diferentes perfis de especificidade demonstrada
pela inibição com aprotinina (19 % a 80 %) e fluoreto de fenilmetilsulfonil (3 % a 69 %),
dependendo da fração subcelular e do substrato. A expressão dos genes das subtilisinas
(LbrM.13.0860 e LbrM28.270) e da triparedoxina peroxidase (LbrM.15.1080) também foram
observadas, com a detecção dos transcritos de 200 pb, 162 pb e 166 pb, respectivamente.
Ensaios subsequentes indicaram que a enzima codificada pelo gene LbrM.13.0860 tem
localização no citosol e a codificada pelo gene LbrM.28.2570 na membrana do parasito.
Coletivamente, os dados aqui obtidos indicam relevantes contribuições das serina proteases
na fisiologia da Leishmania spp, incluindo as subtilisinas das promastigotas de L. (V.)
braziliensis.
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INSTITUTO OSWALDO CRUZ
SERINE PROTEASES REPERTOIRE AS COMPONENTS OF Leishmania spp
DEGRADOME
ABSTRACT
PHD THESIS IN PARASITIC BIOLOGY
RAQUEL SANTOS DE SOUZA

This thesis shows an in silico and experimental approach on serine proteases of Leishmania
spp. In the first step of this study, serine proteases are described as part of the degradome of
these parasites. Serine protease genes in Leishmania spp (n = 26 to 28), which encode
proteins with a wide range of molecular mass, are described along with their degrees of
chromosomal and allelic synteny. Among 17 putative serine proteases of Leishmania spp only
18% were demonstrated experimentally with properties of removing the signal peptide from
the secretory pro-proteins (clan SF), as maturates from other proteins (clan SB) and with
activities metacaspase-like (clan SC). In silico analysis indicated that serine proteases of
Leishmania spp can establish functional interrelations with other proteins of Leishmania spp,
indicating essential actions in the physiology of the parasite. In addition, the number of proteins
that make up the interrelationship networks may vary according to the species of this parasite.
Different network patterns may occur, and the complexity of these networks may differ between
species related to Viannia and Leishmania subgenus: Leishmania (V.) braziliensis (n = 215);
Leishmania (L.) mexicana (n = 130); L. (L.) donovani (n=56), Leishmania (L.) major (n = 45);
Leishmania (L.) infantum (n = 23). The fact that serine proteases of L. (V.) braziliensis indicate
more possibilities of interactions with other proteins of the parasite was motivation for the
second stage of this study. This step consisted of an experimental and in silico approach
investigating serine proteases of L. (V.) braziliensis, including enzymatic activity serine
proteases of subcellular fractions obtained by benzamidine affinity chromatography, reverse
transcription polymerase chain reaction and in silico assays for subtilisin subcellular location.
Promastigotes showed serine proteases with gelatinolytic activity in the cytosolic fraction (43
kDa at 170 kDa) and membrane fraction (67 kDa at 170 kDa). Both fractions also demonstrated
catalytic properties on N-benzyloxycarbonyl-L-phenylalanyl-L-arginine peptide 7-amino-4methylcoumarin (cytosolic fraction = 392 ± 30 mol.min-1 mg of protein-1; and membrane
fraction = 53 ± 5 mol.min-1 mg of protein-1) and N-succinyl-L-alanine-L-phenylalanine-L-lysine
7-amino-4-methylcoumarin (cytosolic fraction = 252 ± 20 mol.min-1 mg of protein-1;
membrane fraction = 63.6 ± 6.5 mol.min-1 mg of protein-1). With different specificity profiles
demonstrated by inhibition with aprotinin (19% to 80%) and phenylmethylsulfonyl fluoride (3 %
to 69 %), depending on the subcellular fraction and the substrate. Expression of the subtilisin
LbrM.13.0860 and LbrM28.270 and triparedoxin peroxidase LbrM.15.1080 genes were also
observed, with detection of transcripts of 200 bp, 162 bp and 166 bp, respectively. Subsequent
assays indicated that the enzyme encoded by LbrM.13.0860 gene is in the cytosol and
encoded by LbrM.28.2570 gene on the parasite membrane. Collectively, the data obtained
here indicate relevant contributions of serine protease in the physiology of Leishmania spp,
including subtilisins of the L. (V.) braziliensis promastigotes.
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1.Introdução

1

1.1. Considerações gerais
As leishmanioses são doenças causadas por protozoários parasitos
pertencentes ao gênero Leishmania com mais de 20 espécies relacionadas às
infecções de mamíferos. Estas doenças são de grande importância a nível
mundial uma vez que mais de 1 bilhão de pessoas estão situadas em áreas
endêmicas. Apesar do número exorbitante de pessoas em áreas de risco, as
leishmanioses estão dentro do grupo das doenças negligenciadas, juntamente
com a Doença de Chagas, Hanseníase, Esquistossomose, entre outras
(OMS,2019).
Estes parasitos infectam humanos e mamíferos domésticos e/ou silvestres por
meio da fêmea infectada do inseto flebotomíneo (OMS, 2019). Mamíferos como
roedores, felinos, caninos, equinos, macacos e preguiças podem servir de
reservatórios destes parasitos (Gramicci & Gradoni, 2005).
De maneira geral as leishmanioses se apresentam nas formas clínicas
tegumentar e visceral, onde cada manifestação clínica varia de acordo com a
espécie de Leishmania responsável pela infecção (Reithinger et al., 2007). Na
Leishmaniose Tegumentar (LT) o parasito encontra-se nos tecidos de
revestimento enquanto na Leishmaniose Visceral (LV) os órgãos internos como
baço, medula óssea e fígado dos indivíduos são acometidos (Marzochi &
Marzochi, 1994). No Brasil, espécies do gênero Viannia e Leishmania foram
atribuídas a forma tegumentar da doença. As três principais são: Leishmania
(Leishmania) amazonensis, Leishmania (Viannia) guyanensis e Leishmania
(Viannia) braziliensis. Sendo a última encontrada em todo território brasileiro. Já
a forma visceral possui como agente etiológico a espécie Leishmania
(Leishmania) infantum (syn. L. Chagasi), (Silva et al., 2015).
Dados recentes de notificações do Ministério da Saúde indicam que a LT
teve uma redução nos últimos anos em relação a taxa de incidência. No ano de
1990 a taxa era de 17,18 novos casos por 100.000 habitantes, enquanto em
2012 a taxa se manteve em 11,86. Em relação a LV, a taxa de incidência de
1990 era de 1,35 novos casos por 100.000 habitantes enquanto em 2012 era de
1,58. A média da taxa de incidência entre 1990 e 2012 foi 15,70 e 1,80 novos
casos para LT e LV, respectivamente (DATA SUS, 2018). Apesar da taxa de
2

incidência da LV ser menor, esta manifestação clínica ainda é considerada a
forma mais grave devido a suas complicações que podem levar o paciente a
óbito (Figura 1). Ressalta-se que em 2014 a LV custou ao Sistema único de
Saúde (SUS) mais de 14 milhões de dólares, sendo os maiores custos referentes
a hospitalização, seguido do tratamento e profilaxia secundária; este último em
casos de pacientes com coinfecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV
– Human Immunodeficiency Virus) (De Carvalho et al., 2017).
O diagnóstico em humanos dos casos de LT se inicia pela detecção de lesões
típicas em indivíduos que geralmente moram ou estiveram em regiões
endêmicas (MS, 2010). A subsequente confirmação é realizada por um conjunto
de exames que tem grande importância não só para a detecção, mas o controle
epidemiológico da doença, uma vez que as leishmanioses são doenças de
notificação

compulsória.

São

realizados

exames

parasitológicos

com

demonstração direta do parasito ou isolamento em cultivo in vitro ou in vivo;
exames imunológicos como Intradermoreação de Montenegro (IDRM); testes
sorológicos como teste de imunofluorecencia indireta; e ainda testes moleculares
como reação em cadeia de polimerase (Vasoo & Pritt, 2013; Sagi et al., 2017).
Em casos de LV, o diagnóstico em humanos utiliza as mesmas técnicas da
LT, porém, o fato de ser uma doença sistêmica faz com que os resultados
encontrados nos exames laboratoriais sejam distintos aos da LT. Estas
diferenças estão diretamente relacionadas com a evolução da infecção bem
como a fase da doença em que este paciente se encontra (MS, 2010). Além
disso, ambas formas clínicas devem ser incluídas no diagnóstico diferencial com
doenças oportunistas como tuberculose disseminada, leucemias, salmoneloses,
citomegalovírus,

toxoplasmose,

pneumocistose,

histoplasmose,

coccidiodomicose, entre outras (MS, 2010; Bianucci et al., 2012; Lindoso et al.,
2018).
Já o diagnóstico laboratorial em cães é muito semelhante ao humano,
podendo ser realizado por meio do exame parasitológico ou sorológico. Um
desafio ao diagnóstico clínico canino para ambas manifestações é o fato de cães
apresentarem a forma assintomática ou sintomas muito semelhantes a outras
doenças típicas da espécie. Doenças como neoplasias, piodermites e micoses
3

causam lesões muito semelhantes a LT, sendo de suma importância o
diagnóstico diferencial (Barbiéri, 2006). Além disso, áreas de baixo padrão
socioeconômico também são fatores que dificultam o diagnóstico. As
dermatoses e desnutrição que afetam os cães podem mascarar ou modificar o
caso clínico (Longstaffe & Guy 1986; Ciaramella, 1997).
O tratamento humano no Brasil para ambas formas clínicas é disponibilizado
gratuitamente pelo SUS. Os fármacos de primeira escolha para ambas formas
clínicas são os antimoniais pentavalentes (Sb+5) que apresentam duas
variações: antimoniato de N-metilglucamina e o estibogluconato de sódio, sendo
apenas o primeiro comercializado no Brasil (MS, 2010).
Quando os pacientes apresentam intolerância ou ocorre a emergência de
cepas parasitárias resistentes, o uso de outro conjunto de fármacos é
recomendado,

como

a

anfotericina

B,

pentamidina,

Miltefosina

ou

Paromomicina. Portanto, esses são classificados como fármacos de segunda
escolha (Haldar et al., 2011).
Ainda hoje há uma intensa discussão sobre o tratamento canino uma vez que
a cura parasitológica ainda não foi comprovada. Assim, devido a sua grande
proximidade com humanos, este animal é considerado um importante
reservatório na cadeia de transmissão doméstica (Danta-Torres, 2007;
Membrive et al, 2012; Ribeiro et al., 2018).
O tratamento da leishmaniose canina com miltefosina foi autorizado no Brasil
em 2017, uma década após sua liberação no sul da Europa. No entanto, após
um acompanhamento de seis anos, os achados clínicos e laboratoriais indicaram
que o antimoniato de meglumina mais o alopurinol tiveram melhor eficácia clínica
do que a miltefosina mais o alopurinol (Manna et al., 2015). A decisão de tratar
o cão doente deve ser discutida entre o dono e o veterinário, sendo importante
analisar a capacidade e/ou disposição do dono em cumprir rigorosamente o
protocolo de tratamento. De qualquer forma o uso de coleiras repelentes em cães
tratados é fundamental para impedir a reinfecção (Ribeiro et al., 2018).
Considerando este panorama, o acompanhamento epidemiológico das
leishmanioses torna-se um instrumento fundamental de controle da doença no
país. O controle do vetor e/ou reservatórios juntamente com uma eficaz
4

notificação permite aos governos planejar e implementar ações que minimizam
a expansão e melhoram o atendimento da população de áreas endêmicas
(WHO, 2010).
Portanto, o controle efetivo destas doenças é um desafio a ser enfrentado
mediante políticas públicas eficientes que visem o controle de vetores, o
diagnóstico e tratamento eficazes. Neste contexto, o estudo sobre a fisiologia
destes parasitos para propor fármacos mais eficazes faz-se necessária. A
utilização de inibidores de proteases como alternativas ou complemento aos
tratamentos atuais é um exemplo de caminho promissor, uma vez que estas
apresentam um papel crucial ao desenvolvimento do parasita e da infecção em
hospedeiros vertebrados (Pereira et al., 2014).

Figura 1: Casos de leishmanioses no Brasil de 1990 a 2012. O gráfico representa a taxa
de incidência da Tegumentar (LT) e Leishmaniose Visceral (LV) entre o ano de 1990 e
2012, em número de casos por 100.000 habitantes. Os dados para construção deste
gráfico foram obtidos na página eletrônica do Ministério da Saúde no DATASUS,
Informações de Saúde (TABNET) no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/matriz.htm#morb) pesquisa em 04/03/2019.
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1.2 O parasito e seu ciclo biológico
Os protozoários agentes etiológicos das Leishmanioses possuem um ciclo de
vida heteroxênico, alternando estágios de vida entre o hospedeiro vertebrado e
o invertebrado. Os parasitos L. (V.) braziliensis, L. (L.) major, L. (L.)
amazonensis, L. (L.) infantum e L. (L.) donovani são as espécies contempladas
neste estudo. Elas apresentam a seguinte classificação taxonômica:
Reino: Kinetoplastida
Infra Reino: Excavata (Cavalier-Smith, 2002 emend. Simpson 2003)
Classe: Kinetoplastea (Honigberg 1963)
Ordem: Trypanosomatida (Kent 1980, emend. Vickerman in Moreira et al. 2004)
Família: Trypanosomatidae (Doflein, 1951)
Subfamília: Leishmaniinae (Maslov and Lukes in Jirku et al. 2012)
Gênero: Leishmania
O gênero Leishmania ainda é dividido em três subgêneros: Leishmania,
Viannia e Sauroleishmania. Os subgêneros Leishmania e Viannia reúnem
espécies que infectam mamíferos enquanto o subgênero Sauroleishmania reúne
espécies que infectam apenas répteis. Por infectarem mamíferos, os subgêneros
Leishmania e Viannia são considerados de importância médica. Assim, esta
classificação baseia-se no local de adesão e multiplicação dos parasitos no tubo
digestório do inseto vetor. Os parasitos do subgênero Leishmania desenvolvemse no intestino médio e superior (Suprapylaria) dos flebotomíneos vetores,
enquanto aqueles agrupados no subgênero Viannia desenvolvem-se ao longo
de todo o tubo digestivo (Peripylaria), desde o piloro, passando pelo intestino
médio e intestino superior (Lainson et al.,1987; Castilho et al., 2003).
Os hospedeiros invertebrados incluem fêmeas de flebotomíneos hematófagos
da ordem Diptera, família Psychodidae, subfamília Phlebotominae e do gênero
Lutzomyia (Young & Duncan, 1994), enquanto os hospedeiros vertebrados
consistem em uma ampla variedade de mamíferos como marsupiais, roedores e
canídeos que podem atuar como reservatórios (Roberts & Janovy, 2000).
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Durante seu ciclo de vida, o parasito se encontra em dois estágios
morfológicos majoritários, promastigota e amastigota. A promastigota apresenta
um aspecto alongado com flagelo livre emergindo da bolsa flagelar da região
anterior, sendo encontrada no tubo digestório do inseto vetor. Esta forma possui
um tamanho de 1,5 - 3 μm de largura x 16 - 40 μm de comprimento, com um
núcleo arredondado ou oval localizado na região mediana do protozoário e um
cinetoplasto situado entre a extremidade anterior e o núcleo, próximo à bolsa
flagelar. Já a amastigota, é geralmente encontrada no interior de macrófagos e
neutrófilos de mamíferos (Laskay et al., 2008). Esta forma é ovóide ou
arredondada, medindo de 1,5 - 3 μm x 3 - 6,5 μm de acordo com a espécie do
parasito e são imóveis com pequeno flagelo restrito à bolsa flagelar (Kamhawi,
2006; Bates, 2008).
Ao fazer o repasto sanguíneo nos hospedeiros vertebrados, os insetos vetores
adquirem a linfa e o sangue contendo células do sistema mononuclear fagocítico
contaminados com a amastigota do parasito (Handman & Bullen, 2002). A
presença de sangue no intestino inicia a liberação de enzimas digestivas. Cerca
de 6 h após a alimentação já é possível detectar um aumento significativo da
atividade proteolítica, que apresenta seu pico após 18 – 48 h dependendo da
espécie do flebotomíneo. Baseado em ensaios utilizando inibidores de
proteases, foi observado que a maior parte desta atividade é atribuída a serina
proteases como tripsina-like e quimiotripsina-like (Dillon & Lane, 1993; Telleria
et al., 2010).
Nesta etapa, a alimentação sanguínea induz a formação da matriz peritrófica
no intestino do inseto (Pimenta et al., 1997). Esta matriz cuja composição é
modulada durante a digestão protege os parasitos das enzimas digestivas do
inseto num primeiro estágio da infecção. Porém, para completar suas etapas de
desenvolvimento dentro do hospedeiro invertebrado, o parasito possui
mecanismos para sobreviver ao ambiente do bolo alimentar constituído por
sangue. Há evidências que o parasito manipula os níveis e a atividade
proteolítica dentro do intestino do inseto suprimindo ou retardando os picos de
atividade da tripsina e da aminopeptidases (Schlein & Romano, 1986; Dillon &
Lane, 1993; Sant’Anna et al., 2009; Telleria et al., 2010).
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A defesa do parasito contra a ação proteolítica das enzimas do inseto é
fundamental

para

sua

sobrevivência

neste

estágio.

Uma

família

de

glicoconjugados, os fosfoglicanos, participa deste processo. Estes componentes
podem estar ligados a superfície do parasito por âncoras de lipídios
glicosilfosfatidilinositol, como os lipofosfoglicanos (lipophosphoglycan – LPG) e
proteofosfoglianos (proteophosphoglycan – PPG); ou podem ser secretadas
como proteínas que contém fosfoglicanos, como proteofosfoglicanos de
secreção (secreted proteophosphoglycan – sPPG) e o ácido fosfatase (sacks &
Kamhawi, 2001).
Com o avanço do processo de digestão do sangue, as promastigotas evadem
a matriz peritrófica e ficam aderidas às microvilosidades das células epiteliais do
intestino por meio do flagelo (Walters et al., 1992). Este ancoramento ajuda os
parasitos a não serem eliminados durante a defecação do inseto.
O parasito então se desenvolve no interior do tubo digestório do inseto como
promastigota procíclica e migra em direção à porção anterior do intestino médio
(Pimenta et al., 1997; Soares et al., 2005). No sétimo dia de infecção, todo bolo
alimentar foi excretado e ocorre a diferenciação em promastigota metacíclica,
com flagelo livre e altamente infecciosa para o hospedeiro vertebrado
(Dominguez &, Torano 2001). A presença destes parasitos no aparelho bucal do
inseto provoca um entupimento que o induz a tentar se livrar do incômodo.
Enquanto se alimenta, em um novo repasto sanguíneo, o vetor deposita as
promastigotas metaciclícas em novos hospedeiros vertebrados (Bates & Rogers,
2004).
Ao se alimentar, os flebotomíneos dilaceram o tecido do hospedeiro
vertebrado e esta lesão ocasiona o recrutamento de células do sistema imune
para o local. Um dos fatores que auxiliam este processo de recrutamento é a
regurgitação pelo inseto de um gel de proteofosfoglicanos sintetizado pelas
formas promastigotas ainda dentro do intestino do vetor (Rogers et al., 2009).
Embora o macrófago seja considerado a célula hospedeira mais importante
para a manutenção da infecção, outros tipos celulares fagocitam a Leishmania
sp in vitro ou in vivo. Dentre outras células estão inclusos os neutrófilos (Chang,
1981; Pearson & Steigbigel, 1981; Pearson et al., 1983; van Zandbergen et al.,
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2004), eosinófilos (Grimaldi et al., 1984; Pearson et al., 1987; Oliveira et al.,
1998), células dendríticas (Williams, 1988; Moll et al., 1995), células epiteliais
(Belle, 1958), fibroblastos (Bogdan et al., 2000; Hespanhol et al., 2005) e fibrócito
(Macedo-Silva et al., 2014). Além disso as promastigotas metacíclicas são
capazes de migrar através da matriz de colágeno, podendo tornar o local de
estabelecimento da infecção distante do local onde ocorreu a picada (Petropolis
et al., 2014).
A internalização do parasito pela célula do hospedeiro vertebrado é um passo
importante para o início deste estágio da infecção, uma vez que receptores como
receptores de complemento (RC), de manose e de região constante da cadeia
pesada da imunoglobulina G (Fcγ) geram respostas intracelulares que
favorecem a sobrevivência de diferentes Leishmania spp. A interação via RC3 e
RC1 inibe a inflamação e o aumento de superóxidos, bem como o acúmulo de
marcadores de LAMP1 e Catepsina D, tornando o ambiente favorável ao parasito
dentro do fagossoma. A sinalização promovida pelo receptor de manose também
desencadeia vias inflamatórias mais eficientes ocasionando o aumento de
enzimas hidrolíticas no fagolisossomo. Enquanto que a fagocitose mediada pelo
receptor Fcγ leva o aumento de coenzima nicotinamida adenina dinucleotídeo
oxidase (NADPH oxidase) do fagossomo recém-formado (Ueno & Wilson, 2012).
Após

o

reconhecimento

parasito-hospedeiro,

as

promastigotas

são

internalizadas pela via da caveolina, que é composta por microdomínios
enriquecidos por lipídeos na membrana do macrófago. Já as amastigotas
liberadas pelos macrófagos não necessitam desta via para serem internalizadas
por novos macrófagos, indicando que a fagocitose das diferentes formas
evolutivas ocorre por vias distintas (Rodríguez et al., 2011).
Além

do

reconhecimento

e

fagocitose

mediada

por

receptores

e

microdomínios de lipídeos, o sucesso da internalização do parasito também
depende da actina, um dos componentes do citoesqueleto dos macrófagos. A
integridade do citoesqueleto desta célula mostrou-se essencial para a
infectividade do parasito, como proposto para Leshmania donovani (Roy et al.,
2014).
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A formação do vacúolo parasitóforo (VP) e a sua composição interna também
é fundamental para a manutenção da infecção e a diferenciação do parasito.
Dentro do vacúolo parasitóforo a Leishmania spp inicia sua diferenciação
respondendo ao aumento de temperatura e a redução do pH. Além disso, a
absorção de ferro nesta etapa gera espécies reativas de oxigênio (Reactive
Oxigen Species - ROS) que em geral causa danos em outros patógenos, porém
em Leishmania spp atua como um importante sinal para a diferenciação (Mittra
& Andrews, 2013; Mittra et al., 2013).
Para prevenir o dano celular provocado pelos ROS, o parasito possui
diferentes mecanismos de defesa (Turrens JF, 2004). O sistema da tripanotiona
(ST) é um dos mais importantes neste processo. Este sistema possui como ponto
central a tripanotiona (T(SH)2), um metabolito redox que não é encontrado em
animais superiores. Embora a T(SH)2 seja um importante agente redutor de
proteínas do parasito, ação conjunta da T(SH)2, triparedoxina (TXN) e a
triparedoxina peroxidase (TXNPx) é de fato o principal mecanismo de
manutenção dos níveis de ROS no ambiente intracelular (Flohé L, 2012).
A TXN é uma proteína ditiol de baixa massa molecular, pertencente a
superfamília tioredoxina oxiredutase. Os genes TXN I e TXN II são descritos por
codificarem isoformas desta enzima as quais têm localização no citosol e na
mitocôndria, respectivamente. Ambas isoformas participam da redução química
tanto da T(SH)2 quanto da TXNPx (Flohé L, 2012; Suman et al, 2015).
A TXNPx é peroxiredoxina pertencente a uma família altamente conservada
de proteínas de baixa massa molecular contendo resíduos de cisteína (Rhee et
al, 2001). Assim como a TXN, a TXNPx também possui localização no citosol e
na mitocôndria. Ela é um antioxidante que participa da cascata enzimática de
detoxificação de hidroperóxidos restrita aos tripanossomatídeos. Neste sistema,
a forma madura da TXNPx catalisa a redução de peroxinitrito (ONOO-) tóxico
para o parasito (Flohé L et al., 2002). Apesar da semelhança ST com o sistema
glutationa redutase (GR) presente nos seres humanos, do ST possui diferenças
marcantes no seu sítio ativo que podem ser exploradas no desenvolvimento de
inibidores seletivos (Fairlamb AH et al., 1985). Ambas TXN e TXNPx são
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conservadas em Leishmania spp e enzimas similares também são descritas em
outros tripanossomatídeos (Levick et al., 1998; Castro et al., 2002).
A evasão de Leishmania spp ao sistema imune do hospedeiro vertebrado
também é importante para que uma resposta inflamatória gerada pela célula
infectada seja benéfica ao parasito. A apresentação de antígenos pelas células
apresentadoras de antígenos é prejudicada uma vez que o parasito atua clivando
a SNARE VAMP8, uma proteína da via da exocitose (Podinovskaia &
Descoteaux, 2015). Além disso há outros mecanismos de escape como a
redução de processos pro-inflamatórios, redução de Interleucina (IL-) 12, óxido
nítrico, maturação de fagolisossomos e apresentação de antígenos de MHC
classe II (Filardy et al., 2014; Hardy et al., 2009; Gomez et al., 2007; Gomez et
al., 2012; Yates et al., 2007; Gomez & Olivier, 2010). A infecção se estabelece
quando ocorre a diferenciação em amastigotas em constante divisão binária até
o rompimento da célula hospedeira e liberação destas formas no meio
extracelular, que por sua vez estão aptas a infectar novas células do hospedeiro
vertebrado.
As duas formas do parasito podem ser mantidas em cultivo in vitro para
estudos da sua fisiologia e comportamento da infecção. O meio de cultura mais
utilizado para o isolamento de parasitos de lesão é o ágar sangue de Novy e
McNeal, modificado por Nicolle (NNN), onde as promastigotas são mantidos a
24-28ºC (Gontijo & Carvalho, 2003). As amastigotas intracelulares geralmente
são obtidas por infecção in vitro utilizando principalmente macrófagos humanos
e murinos (Gantt et al., 2001). Também é possível obter amastigotas axênicas in
vitro, a partir da elevação da temperatura e acidificação do pH (Hunter et al.,
1982; Darling & Blum, 1987; Bates et al., 1992). Sob a condição de cultivo em
meio ácido à 32ºC, é possível obter amastigotas axênicas a partir promastigotas
de L. (L.) amazonensis e L (V.) braziliensis (Cysne-Finkelstein et al., 1998;
Gomes et al., 2017).
Além disso, modelos experimentais também são utilizados para o estudo
destes parasitos. Um exemplo de modelo específico é a utilização do hamster
Mesocricetus auratus que tem sido eleito o melhor modelo para o estudo da L
(V.) braziliensis. Este animal possui características genéticas que o induzem a
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desenvolver

uma

resposta

imune,

lesões,

manifestações

clínicas

e

histopatológicas muito similares a doença no humano, o que o torna um bom
modelo para o estudo do comportamento da infecção no hospedeiro vertebrado
(Gomes-Silva et al., 2013; Ribeiro-Romão et al., 2014).
1.3 O degradoma da Leishmania spp
As proteases são um grupo de enzimas que desempenham papéis
diversificados no ciclo de vida do parasito (Silva-Almeida et al., 2014). Ações
como sobrevivência a enzimas digestivas, escape da resposta imune e aquisição
de nutrientes são exemplos da importância desta classe de proteínas (Besteiro
et al., 2007; Podinovskaia & Descoteaux, 2015). Estas enzimas hidrolisam
ligações peptídicas, participando de processos de ativação e inativação das
reações biológicas. A hidrólise pode ocorrer no grupo amino-terminal ou carboxiterminal

de

uma

cadeia

polipeptídica

caracterizando

a

atividade

de

exopeptidase; ou no seu interior caracterizando a atividade de endopeptidase.
Além disso, as endopeptidades também são denominadas proteinases (Barrett
& McDonald, 1985).
Neste contexto, o termo degradoma vem sendo aplicado para ampliar o
conceito do papel das proteases como enzimas que processam e/ou maturam
outras enzimas incluindo seus inibidores endógenos e substratos (Figura 2)
(López-Otín & Overall, 2002). O degradoma do parasito demonstra um potencial
relevante como fator de virulência uma vez que é fundamental para o
estabelecimento e manutenção da infecção no hospedeiro.
O degradoma de Leishmania spp é composto em sua maioria por quatro
classes principais de proteases: Cisteína-, Serina-, Aspártico- e Metaloprotease. Elas são agrupadas em diferentes clãs e famílias além de serem
classificadas com base nos resíduos de aminoácidos presentes no sítio catalítico
(Rawlings et al., 2008; Beynon & Bond, 2001).A ação destas enzimas na invasão
tecidual, na sobrevivência em macrófagos e na modulação da resposta imune
contribuem para as manifestações clínicas específicas no hospedeiro mamífero
(Silva-Almeida et al.,2012; Piña-Vázquez et al.,2012).
A abundância dos genes de protease nos genomas de cada espécie é
diferente. Enquanto os genes das proteases correspondem a 2,18% do total
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genes em L. (V.) braziliensis, em outras espécies se encontram em menores
porcentagens: 1,61% em L. (L.) infantum, 1,52% em L. (L.) mexicana e 1,41%
em L. (L.) major. Genes de metaloprotease predominam em L. (V.) braziliensis,
enquanto em outras espécies os genes da cisteína protease prevalecem. Cerca
de 52% dos genes de protease em L. (V.) braziliensis são metaloproteases e
esta mesma classe é responsável por 40% dos genes de protease em L. (L.)
infantum e 35% em L. (L.) major e L. (L.) mexicana. As porcentagens de genes
de cisteína e de serina protease estão próximos entre as espécies acima: os
genes da cisteína protease representam 36 a 47% dos genes totais das
proteases, enquanto os genes de serina protease representam 10 a 16%. As
aspártico proteases estão em menor abundância neste genoma destes parasitas
(Silva-Almeida et al.,2014).
As metalo protease possuem seus genes distribuídos em 7 clãs e 16 famílias.
O clã que apresenta maior diversidade é o MA, sendo a família M8 a mais
estudada (Rawlings et al., 2008). Dentre seus representantes está a
glicoproteína de 63 KDa (GP63) que podem ser encontradas na membrana
plasmática, no citosol e na bolsa flagelar destes parasitos. Estas proteinases são
dependentes de zinco, possuem uma sequência motivo, HExxHxxGxxH, e um
pró-peptídeo N-terminal que é removido durante sua maturação e ativação (Yao
et al., 2003). A GP63 é abundante em promastigota, enquanto em amastigota
esta enzima encontra-sereduzida (Schneider et al., 1992). Sua atividade
biológica está associada à proteção dos parasitas contra a ação de enzimas no
intestino do hospedeiro invertebrado e nos fagolisossomos de macrófagos
(Pimenta et al., 1991).
As cisteína proteinases (CPs) possuem genes distribuídos em 3 clãs e 11
famílias. O clã CA concentra a maior quantidade de enzimas e as famílias C1,
C2 e C19 são as mais predominantes do clã (Rawlings et al., 2008; Silva-almeida
et al., 2014). Dentro deste grupo, três CPs (CPA, CPB e CPC) se destacam como
importantes fatores de virulência, sendo a CPB reportada como a que apresenta
maior importância na relação parasito-hospedeiro. Destaca-se que amastigotas
e promastigotas liberam a região COOH-terminal da CPB no ambiente
extracelular, sendo que os promastigotas liberam esse polipeptídeo como próenzima, significando diferentes atuação na relação parasito-hospedeiro (Anexo
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3). Esta enzima está envolvida na expressão de IL-4 (Liu et al., 2009), inibição
da IL-12 (Weinheber et al., 1998), além de prejudicar a produção de óxido nítrico,
clivar de proteínas dos complexos de hiscompatibilidade (Souza Leao et al.,
1995) e etc. A supressão dos genes multicópias cpb reduz a habilidade do
parasito de infectar e causar lesões no hospedeiro vertebrado (Robertson et al.,
1994; Souza et al., 1992).
Apenas três genes de aspártico proteases são descritos. Uma destas enzimas
é classificada no clã AA família A28, pepsina A. As duas outras são do clã AD
família A22. Neste caso uma tem similaridade a sequência de presenilina 1, que
é uma protease membranar que cliva proteínas de membrana do tipo I. A
segunda é uma enzima idêntica a peptidase peptídeo-sinal, uma peptidase
intramembranar que cliva peptídeos sinal dentro da região transmembranar
(Besteiro et al., 2007).
Os genes das serina proteases possuem oito famílias onde se destacam a
subitilisina-simile, peptidase peptídeo sinal e as proteínas pertencentes à família
S9. Os membros da família S9 são representados pelas proliloligopeptidase,
peptidil-dipeptidase IV e oligopeptidase B (OPB), que ocorre apenas em plantas,
bactérias e kinetoplastídeos. Todas essas enzimas contém uma tríade catalítica
com resíduos de aspártico (Asp), histidina (His) e serina (Ser), apresentando
múltiplos domínios com um domínio catalítico globular, onde o sitio ativo é
formado por uma grande fenda e um domínio β-hélice que limita o acesso ao
sítio ativo (Besteiro et al., 2007).
O grupo de serina proteases pertencentes as subtilisinas pertencem ao clã SB
e a família S8. Estas proteases são endopeptidases que atuam em vários
processos biológicos, como no processamento de proteínas e como fatores de
virulência em parasitos como Plasmodium e Toxoplasma (Miller et al., 2001).
Elas são encontradas em dois genes e possuem uma ligação com o sistema de
detoxificação ao atuar na maturação da enzima TXNPx, uma das enzimas que
compõe o ST. Em Plasmodium falciparum, a subtilisina é necessária para
infecção dos eritrócitos pelos merozoítos (Blackman, 2008; Arastu-Kapur et al,
2008). As subtilisinas de tripanossomatídeos apresentam uma tríade catalítica
Asp-His-Ser, no entanto as sequências de L. (L.) donovani possuem um resíduo
de Glutamato em lugar do resíduo Asp. Esse achado foi encontrado em outras
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espécies de Leishmania indicando que esta adaptação pode ser específica de
parasito, visto que os aminoácidos catalíticos são sequências relativamente
conservadas dentro das Leishmania spp e divergem dos resíduos catalíticos dos
homólogos em tripanossomos, apenas com uma identidade de 40% (Swenerton
e al., 2010).
É importante destacar que o conjunto de protease do degradoma destes
parasitos atua em uma complexa rede de interação culminando na homeostase
dos promastigotas e amastigotas (Figura 2). A interconectividade entre as
proteases seja funcional ou no controle da expressão, é associada à fisiologia
deste parasito e pode ser usada como uma ferramenta eficaz para novas
estratégias terapêuticas às leishmanioses. Devido à complexidade do ciclo de
vida destes parasitos devemos centrar como alvos, caminhos bioquímicos
fundamentais para a sobrevivência destes protozoários. Um olhar para a
existência de uma rede de interações entre as proteases de Leishmania sp, cujo
o controle de expressão influencia a regulação de atividades do parasito, como:
(i) turnover de proteínas, (ii) processamento de proteínas, (iii) atuação em vias
metabólicas, (iv) atuação em vias anabólicas faz-se necessário. Assim, em vez
de proteases individuais, podemos utilizar um coquetel de fármacos ou
compostos promíscuos como abordagens multi-alvo, contribuindo assim com
informações para futura evolução terapêutica (Alves et al., 2014).
1.4 Serina proteases e os respectivos inibidores endógenos em Leishmania
spp
As serina proteases podem ser relacionadas a diferentes funções no ciclo de
vida da Leishmania spp. No entanto, ainda é insipiente a constatação do papel
destas proteases nos processos de infecção, adaptação e sobrevivência do
parasito nos hospedeiros.
Estudos em L. (L.) major, L. (L.) donovani e L. (L.) amazonensis tem
contribuído para o entendimento do papel destas enzimas na fisiologia do
parasito. Algumas serina proteases contribuem atuando como maturases e na
clivagem de sequencias de peptídeos sinal de pré-proteínas que serão
translocadas através das membranas celulares. Um exemplo desta ação é
encontrado na L. (L.) major que codifica uma peptidase sinalizadora do tipo I com
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180 aminoácidos e massa molecular de 20,5 kDa. Esta enzima foi descrita como
responsável pela remoção do peptídeo sinal de proteínas que serão liberadas
nos espaços intra- ou extracelulares. A participação dessa enzima na fisiologia
do parasito é crítica e foi demonstrada usando um mutante para esta protease
em L. (L.) major. A deleção gênica desta protease ocasionou uma redução no
nível de infectividade em macrófagos e a incapacidade de causar lesões
cutâneas em camundongos BALB/c (Taheri et al., 2010).
Além disso, a deficiência de enzima OPB em promastigotas de L. (L.) major,
ocasiona um comprometimento biológico. O crescimento in vitro destes parasitos
é normal, porém ocorre uma pequena deficiência de diferenciação na
promastigota metacíclica, menor capacidade de infectar e sobreviver dentro de
macrófagos in vitro, apesar da manutenção da virulência nos camundongos.
Estes resultados sugerem que há um possível mecanismo compensatório
quando a atividade OPB está comprometida (Munday et al., 2011).
Outros estudos sobre a estrutura tridimensional da enzima OPB indicam que
esta enzima possui um papel importante em Leishmania spp. O sítio catalítico
em L. (L.) major apresenta um perfil particular onde os resíduos Glutamato 621
e Fenilalanina 603 desempenham um papel crítico na ligação do sítio S1 da
enzima ao substrato específico em P1. Além disso, o resíduo Tirosina 499
desempenha um papel no sítio de ligação S2 (McLuskey et al., 2010). Em L. (L.)
amazonensis a OPB apresenta maior carga do que as prolil oligopeptidases, o
que leva a um diferente sítio S2 quando comparado com OPB de Trypanosoma
e bactérias (De Matos Guedes et al., 2007).
A atividade dessas enzimas liberadas pelos parasitos nos macrófagos
também tem sido uma questão de muitos estudos. Alguns estudos indicam que
as serina proteases secretadas por L. (L.) donovani podem modular as funções
microbicidas em macrófagos e influenciar o curso da infecção. Uma redução da
atividade do macrófago é induzida, promovendo respostas inflamatórias do
hospedeiro via produção de prostaglandina E2 mediada por COX-2 e redução
da resposta imune Th1 (Das et al., 2014).
As serina proteases também têm sido associadas a via de programação de
morte celular (PMC) em L. (L.) donovani. Duas enzimas com atividades de
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metacaspase foram caracterizadas como tripsinas, e foi proposto seu papel
putativo na PMC deste parasito. O parasito expressa duas serina proteases,
cada uma com uma massa molecular de 42 kDa nas formas promastigotas e
amastigotas axênicas. Ambas as sequências de proteínas têm 98% de
homologia e contêm um domínio C-terminal rico em prolina. Ensaios enzimáticos
mostraram uma clivagem específica de substratos de tripsina inibidos por
inibidores de tripsina, como leupeptina, antipaina e Cetona N (alfa)-tosil-L-lisinaclorometil (Lee et al., 2007).
A deleção de um gene da serina protease de L. (L) donovani interferiu com a
diferenciação in vitro de promastigotas para amastigotas. Os parasitos
modificados exibiram alteração na regulação do sistema tripanotiona com maior
sensibilidade ao hidroperóxido, sugerindo que a subtilisina pode atuar como
maturase da triparedoxina peroxidases (Swenerton et al., 2010). Portanto, a
subtilisina poderia alterar a regulação do sistema de desintoxicação em
Leishmania spp, e seu produto gênico pode influenciar a suscetibilidade destes
parasitos a agentes tóxicos tais como antimoniais pentavalentes.
Neste contexto, o estudo de inibidores de serina proteases (ISP) tem sido
utilizado como ferramenta para a caracterização de serina proteases de
Leishmania spp. Os ISP são encontrados em compostos endógenos de
Leishmania spp, produtos naturais produzidos em outros microrganismos ou até
compostos quimicamente sintetizados, e atuam no bloqueio parcial ou total da
atividade destas enzimas, afetando o desenvolvimento, a virulência e a
patogenia destes parasitos.
Os ISP de Leishmania spp estão relacionados com genes de proteínas que
possuem esta função inibitória e são descritos como moduladores das ações da
célula hospedeira em resposta à infecção, o que indica a adaptação do parasito
aos diferentes hospedeiros. Assim, o equilíbrio da relação protease-inibidor é
imperativo para o sucesso do ciclo de vida do parasito (López-Otín and Bond,
2008).
As espécies de Leishmania codificam ISP que são ortólogos de ecotina com
ação de ISP de Escherichia coli e são, portanto, nomeadas como ISPs ecotinasímile. Na cepa de L. (L.) major Friedlin, os ISPs são descritos como ISP1 (LmjF
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15.0300), ISP2 (LmjF 15.0510) e ISP3 (LmjF 15.0520) (Eschenlauer et al., 2009).
Os genes ISP ecotina-símile também foram descritos na cepa MHOM / BR / 75 /
M2904 de L. (V.) braziliensis (LbrM 15.0340), na cepa BPK282A1 de L. (L.)
donovani (LdBPK15.0350.1), cepa JPCM5 de L. (L.) infantum (LinJ 15.0350) e
em L. (L.) mexicana (LmxM 15.0300) (http://www.genedb.org).
Em L. (L.) major, o ISP1 é expresso em promastigotas procíclicas e
metacíclicas, enquanto o ISP2 também é expresso na forma amastigota.
Enquanto ISP1 desempenha um papel crítico na diferenciação e na dinâmica da
bolsa flagelar em promastigotas (Morrison et al., 2012), o ISP2 parece influenciar
na sobrevivência do parasito nos macrófagos no estágio inicial da infecção do
hospedeiro mamífero (Eschenlauer et al., 2009). O ISP2 parece exercer uma
regulação negativa durante os estágios iniciais das interações entre parasitos e
macrófagos por meio de cascata de sinalização da elastase do receptor 4neutrófilo e a inibição da produção de espécies reativas de oxigênio para garantir
a sobrevivência do parasito e replicação intracelular (Faria et al., 2011, 2014).
Além disso, as promastigotas de L. (L.) major atuam na fagocitose realizada pelo
macrófago inibindo a liberação pericelular de proteínas cininas pró-inflamatórias
de cininogênios ligados à superfície (Svensjö et al., 2014).
Um ISP de 21,8 kDa identificado em uma linhagem indiana de L. (L.) donovani
tem uma natureza ácida, um pI de 5.9 e uma constante de inibição de tripsina
dentro do intervalo nanomolar. Esta proteína foi caracterizada como ecotinasímile, mostrando um efeito inibitório sobre a serina proteases de outros
organismos e homologia com outras proteínas de espécies diferentes de
Leishmania (Alam et al., 2016). Depois disto foram encontrados dois genes
ecotina-símile em L. (L.) donovani, LdISP1 e LdISP2 e suas proteínas (ISP1 e
ISP2, respectivamente) exibiram forte interação com tripsina, quimotripsina e
peptidases do intestino médio de flebotomíneos. Uma redução significativa na
atividade das enzimas atividade de flebotomíneos infectados comparados a não
infectados observado. A expressão LdISP2 foi fortemente associada a transição
de fase de amastigota para promastigota, indicando uma participação do ISP2
nesta transição inicial. O estudo também conclui que LdISP2 tem um papel
essencial na inibição de peptidases presente no intestino de Phlebotomus
18

argentipes que garante a sobrevivência do parasito dentro do vetor flebotomíneo
(Verma et al., 2017).
Além disso, promastigotas de L. (L.) amazonensis apresentam um peptídeo
derivado de ISP3 ecotina-símile, semelhante ao encontrado em L. (L.) major.
Esta proteína é capaz de diminuir a atividade da tripsina-símile desse parasito
sob choque térmico, bem como morte induzida por choque por calor parasito
(Peña et al., 2017).
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Figura 2: Degradoma como chave na fisiologia das Leishmania sp. A degradomica como um ramo que reúne as
investigações e técnicas relativas à identificação funcional e a caracterização de proteases, os seus substratos e inibidores
em um organismo (adaptado de López-Otín & Overall, 2002) (A). Culminando em uma abordagem de rede de interações
entre as proteases e proteínas das Leishmania sp (B) que revelará a real e ampla atuação destas enzimas in vivo,
desvendando nuances não esclarecidas da fisiologia dos amastigotas e promastigotas, como turnover de proteínas,
processamento de proteínas, atuação em vias metabólicas, atuação em vias anabólicas etc. (C).
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2. Justificativa
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As leishmanioses estão em franca expansão em território nacional, como
também em outras áreas do continente americano. Sem dúvida, esta expansão
pode ser atribuída a um conjunto de fatores que inclui questões relacionadas ao
tratamento, tais como (i) falha terapêutica dos fármacos de primeira linha, (ii)
toxicidade elevada dos fármacos de segunda linha, (iii) resistência de cepas do
parasito, (iv) baixa adesão dos pacientes ao esquema de tratamento e (v) via de
administração exclusivamente parenteral com injeções diárias( de Oliveira et al.,
1995; Romero et al., 1996; Romero et al., 2001).
As indústrias de capital nacional e estrangeiro pouco têm investido em
pesquisa para o desenvolvimento de novas moléculas para o tratamento da
leishmaniose e outras doenças negligenciadas. Esse desinteresse comercial se
fundamenta no fato da leishmaniose ser doença tropical que afeta principalmente
populações pobres, tratadas em programas governamentais de controle da
doença. Este panorama explica o baixo número de compostos e formulações,
com baixa toxidade e efetividade comprovada, em uso na clínica.
O desenvolvimento racional de novos agentes quimioterápicos baseados em
estrutura e função é amplamente desenvolvido para descoberta de compostos
com alta seletividade e eficácia terapêutica (Anderson, 2003). Desta forma, o
desenho racional de fármacos baseado em estrutura e função de proteínas ou
enzimas de reconhecida importância na fisiologia de Leishmania spp se mostra
como uma opção viável no desenvolvimento de uma quimioterapia mais eficaz
para o tratamento das leishmanioses. Dentre as enzimas importantes destes
parasitos, as proteases se encontram em um ponto estratégico crucial para sua
sobrevivência em suas mais diversas formas, se mostrando assim um alvo
atrativo para novos fármacos (Silva-Almeida et al., 2014). Desta forma o estudo
de proteases é de grande importância, pois fomenta a busca de novos alvos
quimioterápicos no tratamento das leishmanioses.
Este trabalho visa estudar as serina proteases com foco na fisiologia do
parasito. O genoma de Leishmania spp, é composto de 26 a 28 genes destas
enzimas e até o momento não foi descrito a real participação destas enzimas no
ciclo de vida da Leishmania spp. Desta forma, nossa pesquisa tem como
pergunta estabelecer as possíveis interrelação funcionais baseadas nestas
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enzimas, resgatando possível papeis funcionais. Além disso abordamos a
possibilidade das subtilisina de promastigotas estarem envolvidas no sistema de
detoxificação no parasito L. (V.) braziliensis atuando na maturação da TXNPx,
uma das enzimas que compõe o sistema ST. Estas enzimas podem influenciar
na suscetibilidade dos promastigotas a agentes indutores de toxicidade
presentes no ambiente extracelular.
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3. Objetivos
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3.1. Objetivo geral:

Este trabalho teve como objetivo abordar o repertório de serina proteases de
Leishmania spp como um fator chave no seu sucesso biológico do parasito, dando
ênfase as proteases do tipo subtilisina (Família S8, Clã SB) de L. (V.) braziliensis.

Objetivos específicos:
•

Descrever as serina proteases dos genomas das Leishmania spp, assim como
o grau de sintenia para estes genes

•

Propor redes de interações entre as proteínas de Leishmania spp influenciadas
pelas serinas proteases do parasito.

•

Avaliar a distribuição subcelular das serina proteases e das subtilisinas das
promastigotas de L. (V.) braziliensis.

•

Descrever o perfil das serina proteases com afinidade da benzamidina do citosol
e da membrana das formas promastigotas de L. (V.) braziliensis.

• Evidenciar a produção ativa de transcritos para os genes da subtilisina
(LbrM.13.0860 e LbrM.28.2570) e triparedoxina peroxidase (LbrM.15.1080) em
promastigotas de L. (V.) braziliensis.
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4. Material e Métodos
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4.1 Material e reagentes
Detergentes [Tween 20, Triton X-100 (TX-100) e 3 - [(3-colamidopropil) dimetilamonio] -1-propanossulfonato (CHAPS)], gelatina, albumina de soro bovino
(BSA), penicilina, proteinase inibidores [trans-epoxisuccinil-L-leucilamido (4guanidino) butano (E-64), fluoreto de fenilmetanossulfonilo (PMSF) e aprotinina],
substratos de péptidos fluorogénicos [N-benziloxicarbonil-L-fenilalanil-L-arginina 7amino- 4-metilcumarina (Z-FR-AMC) e N-succinil-L-alanina-L-fenilalanina-L-lisina
7-amino-4-metilcumarina (Suc-AFK-AMC); ε = 1,78 × 104 M-1 cm-1], um Kit de
Manchas de Prata ProteoSilver ™ e coloração de gel de ADN Nancy-520 foram
adquiridos à Sigma Aldrich Chemical Co. (St Louis, MO, EUA). A coluna HiTrap®
Benzamidine Fast Flow (HiTrap Benzamidina; 1,5 x 2,5 cm) foi adquirida da GE
Healthcare. O soro fetal de bezerro (FCS) foi comprado na Cultilab S / A (Brasil).
Os reagentes de eletroforese foram adquiridos da Bio-Rad Laboratories Inc.
(EUA). O kit RainbowTM de gama completa (12 a 225 kDa) foi adquirido à GE
Healthcare Life's Sciences (Little Chalfont, Reino Unido). Os dispositivos de filtro
Amicon Centriprep YM-10 foram adquiridos da Millipore (Billerica Inc., MA, EUA).
TRIzol® RNA Isolation Reagent (TRIzol), RNase Henzyme, água tratada com
DEPC, solução de desoxirribonucleotídeo fosfato (dNTPs), um kit SuperScript III
First-strand cDNA Synthesis (kit SuperScript III), Platinum Taq DNA Polimerase
(DNA Polymerase) e Taq Platinum Os tampões de PCR foram adquiridos à
Invitrogen, Life Technologies (EUA). Um kit RNeasy Mini Kit e enzimas RNase OUT
foram adquiridos da Qiagen (Hilden, Alemanha). Um Kit de Gel SV Wizard e um
Sistema de Limpeza de PCR foram adquiridos da Promega Corporation (EUA).
Todos os outros reagentes eram de grau analítico ou melhor.
4.2 Busca e seleção de sequências de serina proteases de Leishmania spp
O levantamento das sequências preditas de serina proteases anotadas no
genoma de L. (V.) braziliensis, L. (L.) mexicana, L. (L.) donovani, L. (L.) major e L.
(L.) infantum. foi realizado em três banco de dados: GeneDB (www.geneDB.org),
TriptrypDB

(www.tritrypDB.org)

e

Merops

(www.merops.sanger.ac.uk).

Posteriormente cada sequência de proteína encontrada foi submetida ao programa
BLAST (basic alignment search tool) com o objetivo de encontrar proteases não
descritas ou hipotéticas.
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4.3 Construção do dendograma de Leishmania spp
O dendograma foi gerado pelo servidor MAFFT (www.mafft.cbrc.jp) usando o
alinhamento de sequências por múltiplos domínios conservados e longos gaps
assim como o parâmetro E-INS-I. O método Neighbor Joining (Saitou & Nei, 1987)
foi usado para a construção hierárquica do dendograma destas sequências de
serina proteases.
4.4. Construção das redes de interrelações entre serina proteases e outras
proteínas de Leishmania spp
As redes foram construídas no banco de dados STRINGdb 10 database
(Franceschini et al, 2013 - http://www.string-db.org) pelo método de aglomeração
(fast greedy algorithm), fornecendo teias de interação de serina proteases com
outras proteínas de Leishmania spp. Para cada espécie estudada neste trabalho foi
gerada uma rede que indica a quantidade de proteínas e suas interações guiadas
pelas serina proteases.
4.5 Cepa e cultivo de Leishmania (Viannia) braziliensis
Os parasitos utilizados no estudo foram da espécie L. (V.) braziliensis
MCAN/BR/1998/R619, cepa Thor. Esta cepa foi isolada em um estudo de detecção
de infecção em cães clinicamente suspeitos para leishmaniose tegumentar
americana que residiam em áreas de loteamentos recentemente implantados no
Município de Maricá - RJ, próximo da mata residual (Serra da Tiririca). O parasito
foi isolado a partir da cultura de fragmentos obtidos de lesão ulcerada, localizada
na bolsa escrotal de um cão da raça dinamarquês proveniente do bairro Itaipuaçu.
O isolado foi caracterizado por isoenzimas apresentando padrão típico de L. (V.)
braziliensis (Serra et al., 2003).
Os protozoários eram mantidos em meio semi-sólido NNN a 28 °C e a ampliação
dos mesmos ocorreram em meio Schneider pH 7,2 suplementado com 10 % de
soro fetal bovino (SFB) e 1 % de urina humana mantido a 28 °C.
4.3 Fracionamento subcelular de L. (V.) braziliensis
As frações citosólica e de membrana de promastigotas foram obtidas usando os
procedimentos descritos previamente (De Castro Cortês et al., 2012). As células
foram lavadas duas vezes (3800 × g, 4 ºC, 10 min) em PBS pH 7,0, seguido por
mais dois ciclos de lavagens (3800 × g, 4 ◦C, 10 min) em tampão Tris-HCl 10 mM
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pH 7,2 contendo NaCl 1 M, K2HPO4 0,2 M,e MgCl2 a 0,5 M. O precipitado obtido
(10 mL / g de promastigotas) foi então ressuspenso em 10 mM Tris-HCl, pH 7,5,
contendo 0,05 M de sacarose e as células foram rompidas em 1% de CHAPS
usando um homogeneizador do tipo Dounce com sacarose a 0,2 M. Após a
centrifugação (4300 × g, 4 ◦C, 10 min), o sobrenadante resultante foi centrifugado
em duas etapas sucessivas: a primeira (12.000 × g, 4 ◦C, 15 min); e a segunda
(35.000 × g, 4 ◦C, 45 min) para obter um novo precipitado que continha a fração de
membrana. O último sobrenadante das centrifugações é a fração citosólica.
4.7 Cromatografia de afinidade benzamidina
As frações enriquecidas com serina protease foram obtidas a partir das frações
subcelulares solúveis (30 mg/mL). As amostras foram ressuspensas em tampão
(10 mM Tris-HCl, pH 7,5, contendo 1% de CHAPS) e submetidas a uma coluna de
Benzamidina HiTrap que foi previamente equilibrada com tampão de ligação (0,05
M Tris-HCl, 0,5 M NaCl, pH 7,5). A coluna foi lavada com o mesmo tampão para
remover proteínas não ligadas. As serina proteases foram recuperadas usando
tampão de eluição (0,05 M glicina, pH 3,0) e preservadas em um tampão de
equilíbrio (1 M Tris-HCl, pH 9,0). As proteínas eluídas foram concentradas e
dialisadas com tampão (10 mM Tris-HCl, pH 7,5, contendo 1% de CHAPS)
utilizando um tubo concentrador Amicon Centriprep para uso posterior.
4.8 Quantificação de proteínas
A concentração de proteínas foi determinada de acordo com o método de Lowry
e colaboradores. (1951), usando albumina de soro bovino (BSA) como padrão.
4.5 Ensaios de zimografia de serina proteases de L. (V.) braziliensis
As frações subcelulares (15 µg) foram submetidas à eletroforese usando gel de
acrilamida 12% copolimerizados com 0,1% de gelatina (Heussen & Dowdle, 1980).
Após a eletroforese, o gel foi lavado (4 °C, 1 h) em Tris-HCl 0,1 M pH 7,5 contendo
Triton X-100 a 2,5% e depois incubada (37 °C, 12 h) no mesmo tampão. Bandas
de protease foram reveladas por coloração com Coomassie Brilhante Azul R-250.
As massas moleculares das bandas de protease foram calculadas por comparação
com a mobilidade dos padrões de massa molecular (12 a 225 kDa).
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4.10 Atividade proteolítica em solução de serina proteases de L. (V.)
braziliensis
As atividades proteolíticas das frações enriquecidas com serina protease (5,0 µg
de proteína total) foram realizadas em tampão de ativação (Tris-HCl 10 mM pH 7,5),
com um volume final de 60 µl utilizando substratos fluorogênicos específicos para
serina proteinases Z-FR-AMC (0,1 mM) e Suc-AFK-AMC (0,1 mM). As amostras
foram incubadas (37 °C, 60 min), e a variação na fluorescência relativa foi
monitorada com um espectrofotômetro Molecular Devices SpectraMax (Gemini
XPS). Adicionalmente, os ensaios de inibição foram realizados pela adição de
PMSF (1 mM), aprotinina (5,0 µg) ou E-64 (10 µM). A taxa de clivagem do substrato
foi definida da seguinte forma: v = ∆s / ∆t, onde v = velocidade, ∆s = variação de
concentração do substrato e ∆t = tempo total de reação (Alves et al., 2005). A autodegradação do substrato fluorogênico foi controlada durante todo o ensaio para
evitar leituras incorretas. A atividade enzimática é expressa em micromoles do
substrato hidrolizado por miligrama de proteina por minuto (µmol min

–

1.mg de

proteína – 1).
4.11 Seleção de sequências e desenho de iniciadores
Os inciadores foram projetados para este estudo com base nas sequências de
subtilisinas

(LbrM.13.0860:

senso-50’

ATCTGGCGATTTCTCCCTTT

GAGCTAACACCAG

antissenso-5’

3’;

LbrM.28.2570:

3’

e

senso-5’

CACTGCGCTCCACATACACT3’ e antisenso-5’ GCCTTCATTCGAGCTACAGG 3’)
e

da

triparedoxina

peroxidase

(LbrM.15.1080:

sense-5’

CTCTGTGGACAGCGAGTACG 3’ e antisenso-5’ TGGGGTCGATGATAAAGAGG
3’)

de

L.

(V.)

braziliensis

registradas

no

banco

de

dados

Genedb

(http://www.genedb.org). Os iniciadores foram projetados usando o software online
Primer3 v. 0.4.0 (http://frodo.wi.mit.edu/primer3/), com todos os parâmetros definido
como padrão, exceto o intervalo de tamanho do produto, que foi ajustado para 80–
200 pares de base (pb). Adicionalmente, iniciadores complementares ao gene da
proteína S8 ribossômica 40S (LbrM.24.2160: senso-5’ CGACTTGGATGCGGGGA
3’ e antisenso -5’ GGCGAAGCCTTGTTCACG 3’) foram utilizados (Adaui et al,
2011; Cysne-Finkelstein et al., 2018). Os iniciadores foram sintetizados pela
Invitrogen Brazil a uma concentração de 50 nM.
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4.12 Extração do RNA total de L. (V.) braziliensis
As amostras referentes as formas promastigota de L. (V.) braziliensis (107/mL)
foram recolhidas em Trizol (Invitrogen, LifeTechnologies, EUA) e conservadas a 70 °C até o momento da extração de RNA total.
O protocolo do Trizol foi modificado e adaptado para o uso de um kit de extração
de RNA comercial (RNeasy MiniKit, Qiagen). Resumidamente, as amostras foram
homogeneizadas em Trizol então misturados com clorofórmio puro (Merck, Brasil)
na proporção de 1:5, agitadas vigorosamente por 20s e incubadas por 3 min à
temperatura ambiente, sendo então centrifugadas (10.000 xg, 18min, 4°C) para
permitir a separação de fases.
A fase superior, aquosa, foi reservada, adicionada a etanol 100% (Merck, Brasil)
na proporção de 1:1 e homogeneizada imediatamente com a pipeta, 700µL da
mistura foram transferidos para uma coluna RNeasy acoplada a um tubo coletor de
2mL e centrifugado (8000 xg, 1min, 4ºC). O filtrado foi descartado, 700µL do tampão
RW1 foi adicionado à coluna seguido de centrifugação (8000 xg, 1min, 4ºC), o
filtrado foi descartado. Adicionou-se à coluna 500µL de tampão RPE e centrifugouse (8 000 xg, 1min, 4ºC), o filtrado foi novamente descartado. Foram adicionados
500µL de tampão RPE à coluna, seguido de centrifugação (8000 xg, 2min, 4ºC) e
descarte do filtrado. Acoplou-se a coluna a um novo tubo e foi centrifugado
novamente (8 000 xg, 1min, 4ºC) para secar a membrana. Finalmente, com um
novo tubo de 1,5mL, foi adicionado 30µL de H2O livre de RNase à coluna no centro
da membrana seguido de centrifugação (8000 xg, 1min, 4ºC) para eluir o RNA. O
conteúdo do tubo foi homogeneizado e imediatamente armazenado a -80ºC. Uma
alíquota de 3µL foi retirada para dosar o RNA em um espectrofotômetro para
microvolumes (Nanodrop, Nova Analitica). O rendimento da extração foi calculado
pela absorbância a 260 nm. A pureza foi determinada calculando a razão das
absorbâncias a 260/280nm, o RNA puro possui esta razão entre 1,8 e 2,0.
4.13 Tratamento do RNA com DNase de L. (V.) braziliensis
Antes da síntese de cDNA as amostras de RNA foram tratadas com DNase I,
Amplification Grade (Invitrogen, Life Technologies, EUA) de acordo com as
instruções do fabricante. Brevemente, a um tubo de 0,5mL livre de RNase foi
adicionado 1µg da amostra de RNA, 1µL de tampão de reação (10X) e 1µL DNase
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I, Amp Grade (1U/µL) e 10µL de água tratada com DEPC. Foram preparados dois
tubos, um não foi tratado com transcriptase reversa. Foi misturado gentilmente e
incubado por 20min em temperatura ambiente, seguido da adição de 1 µL de
solução de EDTA (25mM) e aquecida a 65ºC por 10min e posteriormente resfriado
em gelo para síntese do cDNA.
4.14 Síntese de cDNA a partir das amostras de RNA de L. (V.) braziliensis
Para a síntese de cDNA foi realizada reação de transcriptase reversa (RT –
reverse transcriptase), com o kit SuperScript III fisrt-strand cDNA synthesis for
reverse transcriptase-PCR (Invitrogen, Life Technologies, EUA), de acordo com as
instruções do fabricante. Resumidamente, alíquotas de 20 μL das misturas de RT
[constituídas por 2,5 ng/μL de iniciadores hexaméricos aleatórios, 0,5 mM de
solução de dNTPs, tampão de RT a 1x, 5mM de MgCl2, 0.01 M de ditiotreitol (DTT),
2 U/μL da enzima RNAse OUT, 10 U/μL da enzima SuperScript II RT e 5µg de
amostra de RNA total em água tratada com DEPC] foram incubadas na seguinte
sequência: 25°C por 10min, 50°C por 50min, 85°C por 5min e, enfim, resfriadas em
banho de gelo. Adicionou-se então 2U da enzima RNAse H a cada alíquota, que
foram incubadas a 37°C por 20min e, então, armazenadas a -20°C até uso nos
ensaios de PCR. A quantidade de cDNA das preparações foi determinada usando
o kit Qubit® ssDNA Assay (Qubit® Fluorometric Quantitation, Life Technologies).
4.15 Ensaio de reação em cadeia da polimerase por transcrição reversa (RT –
PCR) L. (V.) braziliensis
Ensaios de RT-CR foram realizados para se definir aplicabilidade dos iniciadores
selecionados com as amostras selecionadas para análise. Para a realização
desses ensaios foram utilizadas misturas de PCR constituídas por: tampão para
PCR Platinum Taq (Invitrogen, Life Technologies, EUA) a 1x, 4 mM de MgCl2
(Sigma-Aldrich Chemical Co., EUA), 0,2 mM de solução de dNTPs (Invitrogen, Life
Technologies, EUA), 4 ng/μL do par de iniciadores e 0,025 UI/μL da enzima
Platinum Taq DNA polymerase (Invitrogen, Life Technologies, EUA) em q.s.p. 45
μL de água tratada com DEPC.
A estas misturas foram adicionados 500 ng de cada amostra de cDNA (no
momento dos ensaios de RT-PCR, as amostras foram ensaiadas em duplicata em
cada experimento).
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As condições estabelecidas para os ensaios de PCR foram: etapa inicial de
desnaturação a 94 °C por 3 min (1 ciclo); 40 ciclos de: desnaturação (95 °C por 20
seg), hibridização (56 °C por 30 seg) e extensão (72 °C por 30 seg); e, uma etapa
final de extensão a 72 °C por 5 min. Os ensaios de PCR foram realizados utilizandose um termociclador Mastercycler (Eppendorf International, EUA).
Após as PCR, os produtos foram visualizados por eletroforese em gel de agarose
a 2% corado por Nancy-520 (Sigma-Aldrich Chemical Co., EUA) e, então,
fotografados utilizando-se o sistema de foto documentação EasyDoc 100
(Bioagency Biotecnologia, Brasil).
4.16 Análise in silico das sequências de subtilisinas de L. (V.) braziliensis
As sequências da LbrM.13.0860 e LbrM.28.2570 de subtilisinas foram
analisadas com base em suas estruturas utilizando servidores automáticos
acessados em plataformas gratuitas. Dados sobre as estruturas secundárias de
ambas as seqüências de proteínas foram obtidos usando o servidor PredictProtein
(https://www.predictprotein.org/), (Yachdav et al., 2014). A localização subcelular
de

proteínas

foi

avaliada

usando

o

servidor

DeepLoc-1.0

(http://www.cbs.dtu.dk/services/DeepLoc/), um preditor de localização subcelular
de proteínas eucariótica baseado em um cálculo de árvore hierárquico usado para
prever a localização de ambas as proteínas nos compartimentos celulares. Os
dados foram gerados a partir da probabilidade percentual da proteína em cada
compartimento de uma célula eucariótica (Almagro et al., 2017). O servidor Protter
(http://wlab.ethz.ch/protter/start/) foi usado para visualizar proteoformas (Omasits et
al., 2014). Os modelos foram propostos com base nos produtos protéicos preditos
de ambos os genes, de acordo com as características seus resíduos de
aminoácidos.
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5. Resultados
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5.1. Análise dos genes de serina proteases de Leishmania spp
Com o propósito de conhecimento mais amplo das serina proteases das
espécies de Leishmania spp ((L. (L.) braziliensis, L. (L.) infantum, L. (L.) donovani,
L. (L.) major e L. (L.) mexicana), foi oportuno um estudo in silico destas enzimas
depositadas em banco de dados (GeneDB, TriptrypDB e Merops). Os resultados
mostraram que as serinas proteases das cinco Leishmania spp estão presentes em
26 a 28 genes que apresentam sintenia cromossomal e alélica (Tabela 1 e figura
3).
Estas enzimas apresentam uma relação predominantemente sintênica de
cromossomos entre si em 18 genes pertencentes as famílias S8, S9, S10, S15,
S12, S16, S59 e S54. Além disso,
hierarquicamente em oito clãs e

estas enzimas são classificadas

dez famílias baseadas em sua similaridade

estrutural e em seus homólogos, respectivamente (Tabela 1 e Figura 4). Esta
análise mostrou que o genoma de Leishmania spp apresenta diferenças
quantitativas e qualitativas nos genes de serina proteases, sendo a maior parte
dessas enzimas endopeptidases.
5.2. Rede de interação de proteínas influenciadas por serina proteases de
Leishmania spp
As redes de interação propostas entre as serina proteases de Leishmania spp
indicaram genes relacionados à expressão da mesma enzima, mas localizados em
diferentes cromossomos e foram construídas no banco de dados STRINGdb 10
database (http://www.string-db.org) pelo método de aglomeração (fast greedy
algorithm). Esta rede fornece teias de interação de serina proteases com outras
proteínas de Leishmania spp (Tabela 1 e figura 5) indicando a quantidade de
proteínas e suas interações guiadas pelas serina proteases. Observou-se que as
redes apresentam padrões distintos que podem ocorrer e a complexidade destas
redes difere entre as espécies relacionadas ao subgênero Viannia e Leishmania:
Leishmania (V.) braziliensis (n = 215); Leishmania (L.) mexicana (n = 130);
Leishmania (L.) major (n = 45); L. (L.) donovani (n=56), Leishmania (L.) infantum
(n = 23).
O fato das serina proteases de L. (V.) braziliensis indicarem mais possibilidades
de interações com outras proteínas do parasito foi a motivação para segunda etapa
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deste estudo. Observou-se que a L. (V.) braziliensis apresenta maior complexidade
em relação as redes de outras espécies estudadas.
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Tabela I: Grupos de genes de serina proteases de Leishmania spp considerados neste estudo
Clã

Família

Genes por espécies
L. (V.) braziliensis

SB

S8

Função biológica

L. (L.) infantum

L. (L)donovani

L. (L.) major

n = 26

n = 28

n = 27

LinJ.13.0930

n = 27
ND

n = 27

LbrM.13.0860

LmjF.13.1040

LmxM.13.1040

ND
LmjF.28.2380

ND
LmxM.28.2380

LmjF.06.0340
LmjF.09.0770
LmjF.12.1330
LmjF.23.0140
LmjF.30.0010
LmjF.32.0910
LmjF.33.0400
LmjF.35.4020
LmjF.36.2420
LmjF.36.6750

LmxM.06.0340
LmxM.09.0770
LmxM.12.1330
LmxM.23.0140
LmxM.29.0010
LmxM.31.0910
LmxM.32.0400
LmxM.34.4020
LmxM.36.2420
LmxM.36.6750

LmjF.36.6540

LmxM.36.6540

LdBPK.24.1910
LdBPK.18.0450
LdBPK.28.2080
LdBPK.28.3020

LmjF.24.1840
LmjF.18.0450
LmjF.28.1950

LmxM.24.1840
LmxM.18.0450
LmxM.28.1950

LmjF.28.2800

LmxM.28.2800

LdBPK.08.0460
LdBPK.36.0220
LdBPK.03.0520
LdBPK.13.0850
LdBPK.15.0520
LdBPK.28.0390
LdBPK.27.0390

LmjF.08.0450
LmjF.36.0200
LmjF.03.0540
LmjF.13.0960
LmjF.15.0500*
LmjF.28.0400

LmxM.08.0450
LmxM.36.0200
LmxM.03.0540
LmxM.13.0960
LmxM.15.0500
LmxM.28.0400

LmjF.27.0380

LmxM.27.0380

ND
LbrM.28.2570

LinJ.13.0940

LdBPK.13.0940

LbrM.06.0320
LbrM.09.0850
LbrM.20.6000
LbrM.23.0160
LbrM.30.0020
LbrM.32.1000
LbrM.33.0390
LbrM.34.4000
LbrM.35.2630
LbrM.35.7100

LinJ.28.2540
LinJ.06.0340
LinJ.09.0820
LinJ.12.0920
LinJ.23.0160
LinJ.30.0010
LinJ.32.0960
LinJ.33.0410
LinJ.35.4070
LinJ.36.2550
LinJ.36.7060

LbrM.35.6900

LinJ.36.6850

S10
S15

LbrM.24.1910
LbrM.18.0510
LbrM.28.2130

LinJ.24.1910
LinJ.18.0450
LinJ.28.2080

SE

S12

LbrM.28.3010

LinJ.28.3020

SF

S26

SJ

S16

ND
LbrM.35.0280
LbrM.03.0450
LbrM.13.0770
LbrM.15.0500*
LbrM.28.0410

LinJ.08.0460
LinJ.36.0220
LinJ.03.0520
LinJ.13.0850
LinJ.15.0520*
LinJ.28.0390

SP

S59

LbrM.27.0470

LinJ.27.0390

ST

S54

LbrM.02.0310

LinJ.02.0400

LdBPK.02.0400

LmjF.02.0430

LmxM.02.0430

LbrM.04.0810

LinJ.04.0850

LdBPK.04.0850

LmjF.04.0850

LmxM.04.0850

LbrM.09.0680

LinJ.09.0650

LdBPK.09.0650

LmjF.09.0600

LmxM.09.0600

SC

PC

S9

S51

LdBPK.28.2540
LdBPK.06.0340
LdBPK.09.0820
LdBPK.12.0920
LdBPK.23.0160
LdBPK.30.0010
LdBPK.32.0960
LdBPK.33.0410
LdBPK.35.4070
LdBPK.36.2550
LdBPK.36.7060
LdBPK.36.6850

L. (L.) mexicana

Subtilisina-like

Oligopeptidase B-like
Oligopeptidase B
α/β-hidrolase

Bem46-like (α/β-hidrolase)
Dipeptidil-peptidase 8-like
Prolil oligopeptidase
Similaridade com endo-1-like
protein
Lisofosfolipase
Serina carboxipeptidase
X-pro, dipeptidil-peptidase
Família de proteínas serina-lactamase
Sinal de peptidase tipe I
Sinal de peptidase
Subunidade regulatória 26S
Katanina-like
Katanina-like
Katanina
Proteína 158 do complex do poro
nuclear
Rhomboide-like

Ciclina 1

Busca em banco de dados: www.geneDB.org; www.tritrypDB.org; www.merops.sanger.ac.uk; ND – sequencias gênicas não determinadas; (*) Sequencias definidas
como metalo proteases no banco de dados
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Figura 3: Apresentação gráfica da sintenia dos genes de serina proteases de
Leishmania spp. O diagrama de venn ilustra o número de genes com sintenia
cromossomal (A) e alélica (B) entre as espécies L. (V) braziliensis (LbrM), L. (L.)
infanum (LinJ), L. (L.) donovani ( LdBPK), L. (L.) major (LmjF) e L. (L.) mexicana
(LmxM).
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Figura 4: Dendograma hierarquico do agrupamento das serina proteases de Leishmania spp. O dendograma mostra o agrupamento
das sequencias do clã SC (famílias ● S9, ● S10 e ● S15), SB (● S8), SE (● S12), SF (● S26), SJ (● S16), SP (● S59) e ST (● S54). O
dendograma foi gerado usando o servidor MAFFT (www.mafft.cbrc.jp) usando o alinhamento de sequencias por multiplos domínios
conservados e longos gaps assim como o parâmetro E-INS-I. O método Neighbor Joining (Saintou & Nei, 1987) foi usado para a
construção hierárquica do dendograma das sequências de serina proteases.
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Figura 5: Rede de interação de proteínas influenciadas pelas serina proteases
de Leishmania spp. O diagrama foi construído no banco de dados STRINGdb 10
database (http://www.string-db.org) pelo método de aglomeração (fast greedy
algorithm), fornecendo teias de interação de serina proteases (tabela 1) com outras
proteínas de Leishmania spp. A rede gerada indica a quantidade de proteínas e
suas interações guiadas pelas serina proteases. A linha de interação entre as
proteínas de acordo com as fontes de evidências de cada interação: (▬) bancos
de dados com curadoria, (▬) interações preditas, (▬) vizinhança de genes, (▬)
fusão de genes, (▬) co-ocorrência de genes, (▬) mineração de texto, (▬) coexpressão, e (▬) homologia proteica. Tamanho do nó: nós pequenos (proteínas de
estrutura 3D desconhecida) e nós grandes (Alguma estrutura 3D conhecida ou
predita).
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5.3.

Detecção

de

serina

proteases

em

fração

subcelulares

de

promastigotas de L. (V.) braziliensis
Na continuidade do nosso estudo, as frações subcelulares (fração de
membrana e fração citosólica) de promastigotas de L. (V.) braziliensis foram
analisadas. Estes ensaios foram realizados utilizando frações enriquecidas de
serina proteases obtidas por cromatografia de afinidade com coluna de
benzamidina que posteriormente foram analisados utilizando-se gel SDS-PAGE
copolimerizado com gelatina, substratos fluorogênicos e inibidores específicos.
Ambas frações de membrana e citosólica foram obtidas a partir de 108
promastigotas/ mL. A partir destas amostras foi possível obter aproximadamente
0,6 ± ,02 mg/mL de proteína que mostrou um perfil de atividade proteolítica no
gel gelatina-SDS-PAGE nas massas moleculares referente a 43 KDa, 48 KDa,
63 KDa,99 KDa e 170 KDa na fração citosólica e 67 KDa, 75 KDa, 170 KDa na
fração de membrana (inserção figura 6).
Os substratos específicos Z-FR-AMC e Suc-AFK-AMC foram utilizados para
os ensaios de atividade enzimática e as maiores atividades foram observadas
na fração citosólica ( 392 ± 30 µmol min – 1.mg de proteína

–1e

252 ± 20 µmol

min – 1.mg de proteína – 1, repectivamente) do que na fração de membrana 53 ±
5 µmol min

–

1.mg de proteína

–1

e 63 ± 6 µmol min

–

1.mg de proteína

–1

,

repectivamente) (Figura 6). A especificidade desses substratos foi confirmada
utilizando-se ensaios com inibidores seletivos. A atividade proteolítica na
presença de Z-FR-AMC e Suc-AFK-AMC foi inibida com mais fortemente inibida
pela aprotinina na fração citosólica (77% e 44%, respectivamente) do que na
fração de membrana (39% e 19%, respectivamente). O PMSF também inibiu a
atividade na presença de Z-FR-AMC na fração citosólica (63%) e de membrana
(69%) porém não obteve grande atuação sobre o Suc-AFK-AMC nas frações de
membrana e citosólica (aproximadamente 3%). Interessantemente, o E-64
apenas inibiu a atividade enzimática da fração citosólica na presença do Z-FRAMC (61 %, Figura 6).
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Figura 6: Atividade enzimática de serina proteases de L. (V.) braziliensis.
Atividade enzimática em solução realizado com as frações (5 µg) enriquecidas
de serina proteases (membrana e citosólica) obtidas por cromatrografia de
afinidade em coluna de Benzamidina com os substratos Z-FR-AMC (ZFR) ou
Suc-AFK-AMC (AFK). Os ensaios foram realizados com as seguintes condições:
sem inibição ( ) , na presença e 10 µM de E-64 ( ), 1 mM de PMSF ( ) ou 5
µg aprotinina (

). As atividades (µmol min

– 1.mg

de proteína

– 1)

estão

representados pela média e o desvio padrão (±) de três experimentos
independentes. A inserção mostra o perfil da zimografia da fração de membrana
(FM) e a fração citosólica (FC) das frações enriquecidas com serina proteases
(µg). O marcador de peso molecular está indicado a esquerda (KDa). Os
resultados são representativos de três experimentos independentes. * p< 0,05.
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5.4 Detecção de transcritos genéticos de promastigota de L. (V.) braziliensis
Nesta etapa a expressão dos genes das subtilisinas LbrM.13.0860 e
LbrM.28.2570 de L. (V.) braziliensis foram investigadas. Iniciadores foram
desenhados para detecção de regiões conservadas destes genes pela RT-PCR.
Foi possível observar a amplificação dos fragmentos de 200 pb de LbrM.13.0860
e 162 pb do LbrM.28.2570 provenienetes das amostras cDNA do parasito pela
PCR (Figura 7). O fragmento de 98 pb da proteína S8 ribossômica 40S
(LbrM.24.2160) foi incluída no estudo como o controle de um gene constitutivo.
A intensidade das bandas de produtos de PCR indicou que a expressão de
transcritos em LbrM.13.0860 é maior do que LbrM.28.2570 ao analisar o cDNA
proveniente de promastigotas deste parasito. Adicionalmente, a presença de
transcritos da enzima TXNPx (LbrM.15.1080) foram observadas na fase
estacionária de promastigotas, apresentando uma banda de 166 bp de produtos
da PCR.
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Figura 7: Análise dos produtos amplificados dos genes de L. (V.) braziliensis.
As amostras de cDNA obtidas de promastigotas da fase estacionária foram
submetidas a reação de RT-PCR e os produtos amplificados foram visualizados em
gel de 2,0%, de agarose e corado com Nancy-520. (A): Proteína S8 do ribossomo
40S, (B) Triparedoxina peroxidase (LbrM.15.1080) e as duas subtilisinas (C)
LbrM.13.0860 e (D) LbrM.28.2570. O marcador de massa molecular DNA Ladder
100 bp está indicado a esquerda (L)
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5.5. Predição da localização subcelular de subtilisinas de L. (V.) braziliensis
Nesta última etapa do estudo foi realizada uma análise in silico da predição da
localização subcelular de subtilisinas de L. (V.) braziliensis (LbrM.13.0860 e
LbrM.28.2570) com base nas estruturas destas enzimas (Figura 8 e 9). Calculos
realizados pelo servidor PredictProtein indicaram diferenças nas estruturas
secundárias destas enzimas: a LbrM.13.0860 apresenta 9,9% de folhas beta,
15,7% de alfa hélices e 74,4% de loops; enquanto a LbrM.28.2570 apresenta 10,7%
de folhas beta, 26,5% de alfa hélices e 62,8% de loops (Figura 8).
A diferença também foi observada em relação a predição da localização
subcelular destas proteínas, que foi baseada somente na propriedade de suas
sequências por uma análise de rede neural do servidor DeepLoc-1. A acurácia
destas análises foi realizada utilizando três proteínas de L. (V.) braziliensis (duas
com capacidade de se ligar ao RNA (LbrM.25.2210 e LbrM.30.3080)( Nocua et al.,
2017), e uma dipeptidil-peptidase 3 (LbrM.05.0940), (Diaz et al., 2018), todas que
tiveram sua localização subcelular definidas experimentalmente). O programa
identificou com precisão a localização subcelular da LbrM.25.2210 no núcleo do
parasito (0,50), LbrM.30.3080 e LbrM.05.0940 no citoplasma (0,87 e 0,97,
respectivamente, dados não mostrados). Após a confirmação da acurácia das
análises, as proteínas dos genes LbrM.13.0860 e LbrM.28.2570 foram preditas com
localização citosólica (0,24) e membrana (0,85), respectivamente (Figura 9A).
Os dados gerados pelo servidor Protter mostraram que a LbrM.13.0860 contém
a maioria dos aminoácidos livres entre o aminoácido 1735 e 1753, indicando que
sua localização pode ser dentro de uma organela ou no citoplasma. A LbrM.28.2570
apresenta regiões transmembranares ao longo de toda sua sequência o que indica
que provavelmente ela está vinculada a membrana de uma organela ou a superfície
do parasito. A prediçãoda conformação destas proteínas indica resíduos de
aminoácidos do tipo N de glicosilação na LbrM.13.0860 (n=16) e LbrM.28.2570
(n=15). Além disso, uma sequência de peptídeo sinal foi identificada na porção Nterminal (1 a 38 aminoácidos) da proteína LbrM.13.0860 (Figura 9B).
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A

B

Figura 8: Estrutura secundária das subtilisinas de L. (V.) braziliensis. As
sequências de subtilisinas LbrM.13.0860 (A) e LbrM.28.2570 (B) foram analisadas
pelo servidor PredictProtein. A representação das estruuras secundárias coloridas
representam as folhas beta (azul) e as alfa hélices (vermelho).
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LbrM.13.0860

LbrM.28.2570

A

B

Figura 9: Predição da localização subcelular das subtilisinas de L. (V.)
braziliensis. Os servidores DeepLoc-1 (A) e Protter (B) indicaram a localização
celular das subtilisinas LbrM.13.0860 e LbrM.28.2570 no citosol e na membrana
celular, respectivamente. Em A o servidor mostra uma árvore hierárquica da
predição de localização nos compartimentos da célula. Em B o servidor indica a
predição topográfica da estrutura de ambas subtilisinas mostrando proteoformas
como a presença de um peptídeo sinal (vermelho). As projeções da figura são loops
que unem os grupos N- e C- terminal dos segmentos transmembranares.
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5.6. Análise comparativa do domínio S8 dos genes LbrM.13.0860 e
LbrM.28.2570
Uma vez que estes algoritmos DeepLoc-1 e Protter indicaram que o
LbrM.28.2570 é uma proteína de membrana com regiões intracelulares e
extracelulares, o entendimento do arranjo do sítio catalítico desta enzima
necessitou de análisis adicionais.
A análise comparativa das seqüências dos genes LbrM.13.0860 e LbrM.28.2570
(Figura10) mostrou 16,1% de identidade de seqüência baseada no sítio catalítico
do gene LbrM.13.0860 no domínio S8. Enquanto o gene LbrM.13.0860 tem
resíduos de locais catalíticos bem definidos (Ácido Aspártico 97, Histidina 130,
Asparagina 273 e Serina 339), os resíduos catalíticos do gene LbrM.28.2570 ainda
não foram definidos. No entanto, ao alinhar o domínio S8 de ambos os genes, foi
possível encontrar que LbrM13.0860 estava alinhado com as regiões extracelular e
intracelular de LbrM.28.2570, mostrando que ambas as regiões têm o potencial
para formar um sítio catalítico semelhante ao descrito para o gene LbrM.13.0860.
Diferentes quantidades destes resíduos são distribuídas em diferentes posições
na região intracelular [Àcido Aspártico (n = 7), Histidina (n = 3), Asparagina (n = 7)
e Serina (n = 11)] e a região extracelular [Àcido Aspártico (n = 12), Histidina (n = 2),
Asparagina (n = 10) e Serina (n = 15)].
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Figura 10: Comparação do domínio S8 dos genes de subtilisinas de L. (V.)
braziliensis. A análise de sequências foi realizada no servidor BLAST
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov). Na figura é mostrado o alinhamento da região
correspondente ao domínio S8 com base nos resíduos de aminoácidos do sítio
catalítico (*) do gene LbrM.13.0860. No gene Lbrm28.2570, resíduos de
aminoácidos com potencial para formação de sítio ativo podem ser detectados nas
regiões intracelular e extracelular: Aspártico (D), Asparagina (N), Histidina (H) e
Serina (S).
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5. Discussão
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As leishmanioses são doenças causadas por Leishmania spp distribuídas
mundialmente em áreas tropicais e subtropicais do planeta. Estas doenças
apresentam uma incidência 50.000 a 90.000 de novos casos por ano de
leishmaniose visceral e 600.000 a 1.000.000 de novos casos por ano de
leishmaniose

tegumentar.

Apesar

dos

números

alarmantes,

ainda

são

consideradas doenças negligenciadas e sem dúvidas um grave problema de saúde
pública (OMS, 2019) que nos remete a história da humanidade (Steverding, 2017).
Assim, um olhar para a Bioquímica e Biologia Molecular destes parasitos nos
impulsiona a melhor entender este complexo grupo de protozoários e como seu
comportamento afeta a população atingida.
A adaptação de Leishmania spp ao longo do seu ciclo de vida é fundamental
para o estilo de vido detes parasitos. O repertório das proteases que compõe o
degradoma destes parasitos é a chave para este processo (Silva-Almeida et al.,
2014) e foi foco desta tese ao analisarmos as serina proteases de Leishmania spp.
De fato, o degradoma deste parasito deve ser visto como um mecanismo de driblar
os fatores ambientais os quais estão sujeitos na dinâmica do seu ciclo de vida
levando-se em consideração as passagens em diferentes filtros biológicos, os
hospedeiros.
Desta forma, considerando a importância das serina proteases como um dos
componentes do degradoma que contribui para o estilo de vida do parasito, são
descritas 17 funções biológicas previstas relacionadas a estas enzimas. No
entanto, ressaltamos que apenas 18 % destas funções foram caracterizadas
experimentalmente. Nota-se que estas enzimas podem atuar como peptidase sinal
para remover a sequência peptídeo-sinal de pró-proteínas a serem secretadas
(Rawlings & Barrett, 1993), como maturase para outras proteínas (Swenerton et al.,
2010) e atividade semelhante a metacaspase (Lee et al., 2017). Indubitavelmente,
estas ações são fundamentais para plena fisiologia destes parasitos.
Um dos achados deste trabalho foi a constatação da quantidade de genes (n=
18) que se agrupam em único clado na árvore filogenética. Este fato indica origem
de um único ancestral comum as serina proteases, o que pode ser consequência
de eventos relativamente recentes de duplicação gênica. Além disso, a
conservação da ordem dos genes que é descrita por sintenia também é observado
para serina proteases destes parasitos, independente da fusão cromossômica que
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ocorreu durante a evolução do parasito (Jackson, 2015). Possivelmente, a
localização de alguns destes genes foram preservadas devido a suas funções
estratégicas para adaptação a longo prazo de Leishmania spp.
Semelhante a todos os organismos, o conjunto das serina proteases de
Leishmania spp atua como uma rede de proteólise a partir de uma fase promíscua,
de tal forma que uma vasta gama de substratos proteicos é hidrolisada e substratos
específicos são clivados numa determinada sequência (Yeom et al., 2018). Isto fica
claro ao analisarmos o perfil de redes formadas pelas espécies analisadas, as quais
apresentam complexidades diferentes ao compararmos as espécies relacionadas
ao subgênero Viannia e Leishmania: Leishmania (V.) braziliensis (n = 215);
Leishmania (L.) mexicana (n = 130); L. (L.) donovani (n=56), Leishmania (L.) major
(n = 45); Leishmania (L.) infantum (n = 23). Estes padrões diferenciados podem
estar relacionados com a experiência biológica de cada subgênero, uma vez que
as pressões ambientais, como por exemplo a temperatura e espécie do hopedeiro,
ocorrem nos diferentes ciclos de vida destes parasitos (Bates, 2018).
Interessantemente dois fatos descritos nestas análises ressaltam a atenção e
foram motivadores das etapas subsequentes deste estudo: (i) L. (V.) braziliensis
apresenta um número de interrelações com outras proteases maior do que as
outras espécies analisadas na rede prevista; (ii) apenas a L. (V.) braziliensis
apresentou uma interrelação com as enzimas TXNPx, enzimas que constituem o
ST e que por sua vez possuem papel importante no sistema de detoxificação do
parasito (Swenerton et al., 2010). A função de maturase de outras enzimas já foi
descrita para um grupo específico de serina proteases, as subtilisinas. Em
Leishmania donovani, foi observado que a depleção experimental destas enzimas
promove graves deformações morfológicas nos parasitos, o que resulta na redução
da habilidade do parasito se diferenciar da forma promastigota para amastigota.
Além disso, verificou-se uma importante redução na forma madura de TXNPx nas
análises proteômicas e observou-se também um aumento da sensibilidade do
parasito ao ROS, sugerindo que de fato estas enzimas influenciam o ST (Swenerton
et al., 2010).
Na sequência deste estudo, aborda-se as serina proteases de L. (V.) braziliensis
evidenciando a presença dessas enzimas na membrana e no citosol de
promastigotas. A análise da localização subcelular é uma estratégia importante
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porque a função da proteína bem como as interações que ela possui são
dependentes da localização celular.
Entreanto, são escassos os dados experimentais sobre as serina proteinases de
L. (V.) braziliensis (Cysne-Finkelstein et al., 2018; Guedes et al., 2007; de Oliveira
et tal 2005), que é o principal agente da leishmaniose mucocutânea nas Américas
e o agente da Leishmaniose Tegumentar Americana no Brasil (Guerra et al., 2011).
Desta forma, raras são as constatações sobre a participação destas enzimas na
fisiologia do parasito. Assim, foi oportuno investigar as serina protease de
promastigotas de L. (V.) braziliensis. De fato, este é o primeiro relato destas
enzimas obtidas por cromatografia em benzamidina-agarose juntamente com uma
abordagem de fracionamento celular.
Somente um estudo (Guedes et al., 2007) relata a purificação de serina protease
das promastigotas de L. (V.) braziliensis. Este estudo prévio aos resultados aqui
apresentados necessita de comentários adicionas devido as diferenças sobre o
conjunto de seus resultados. Ambos os trabalhos usam inibidores da serina
protease acoplados a uma matriz sólida para purificar as enzimas: benzamidina
(este trabalho) e aprotinina (Guedes et al., 2007). Esses inibidores são diferentes
em sua natureza química: (i) benzamidina é um composto (CID: 2332)
carboxamidina atuando como um inibidor competitivo reversível de tripsina,
enzimas semelhantes à tripsina e serina proteases; (ii) a aprotinina é um
polipeptídeo globular monomérico (de cadeia única) derivado do tecido pulmonar
bovino que atua como um inibidor competitivo de várias serina proteases,
especificamente tripsina, quimiotripsina e plasmina envolvidas na hemostasia
(Mannucci et al. 1998; Mahdy & Webster, 2004). Assim, é importante ter em mente
que inibidores usados podem purificar diferentes serina proteases, o que reforça a
originalidade de nossos achados.
Além disso, a abordagem experimental proposta aqui para avaliar a serina
protease deste parasito reserva diferenças adicionais. Enquanto aqui é
demonstrado serina proteases no citosol e membranas de L. (V.) braziliensis, em
Guedes et al (2007) foram identificadas serina proteases nos extratos aquoso,
detergente e extracelular de um outro isolado da mesma espécie deste parasito.
Desta forma, destaca-se as vantagens do método de obtenção das proteínas de
membrana e citosol do parasito aplicados neste trabalho. A precisão do método de
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fracionamento subcelular aplicado para avaliar as proteases na membrana e no
citosol de promastigotas foi previamente comprovada quanto à localização celular
de vários processos bioquímicos nesses parasitas, preservando as funções
individuais de cada componente. (Morgado-Diaz et al, 2005, De Castro, 2012).
Além disso, massas moleculares encontradas em ambas as frações estão de
acordo com os achados anteriores em relação as serina proteinases em
promastigotas de L. (V.) braziliensis, que foram descritas como exibindo uma ampla
gama de massas moleculares de 30 kDa a 130 kDa com atividade gelatinolítica
(Alves et al 1993; Guedes et al 2007). No entanto, é importante comentar que a
metodologia aplicada nesses dois estudos anteriores difere da estratégia utilizada
no presente trabalho, o que pode explicar algumas diferenças no perfil da serina
proteinase aqui detectada. De fato, a combinação de fracionamento subcelular e
cromatografia de benzamidina-agarose foi favorável para encontrar bandas de
serina proteinase não detectadas previamente usando fracionamento com
detergente (Alves et al., 1993) e congelamento-descongelamento, centrifugação
diferencial, e cromatografia aprotinina-agarose (Guedes et al., 2007). Além disso, o
perfil enzimático obtido neste trabalho mostrou proteases de massas moleculares
maiores, diferentes do perfil de subtilisina descrito para Bacillus subtilis, que incluiu
massas moleculares de 20 kDa a 45 kDa (Ottesen & Svendsen, 1970; Markland et
al 1971, Philipp et al., 1983).
Outro fato interessante a ser destacado é quanto ao perfil de massas
moleculares mais altas detectadas pelas atividades gelatinolíticas. Tais pefis estão
próximos dos valores de massa molécular preditos na fração citosólica para
LbrM.13.0860 (~190,8 KDa) e na fração de membrana próxima a massa molecular
predita para LbrM.28.2570 (~1882,2 KDa).
Com o uso de inibidores específicos para serina protease, como PMSF e
Aprotinina, foi possível confirmar que as atividades enzimáticas detectadas nos
ensaios em solução continham serina proteases. No entanto, é importane destacar
o perfil de inibição do E-64 também detectado nestes ensaios, um inibidor seletivo
e irreversível de cisteína protease que também inibe serina proteases, exceto
proteases tripsina-simile (Barret et al, 1982). Este efeito inibitório observado na
fração citosólica com o substrato Z-FR-AMC sugere que algumas serina proteases
do citosol possuem o mecanismo catalítico similar ao da cisteína protease. Estes
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achados podem ser explicados pela similaridade catalítica de ambas proteínas, que
são influenciadas pela mudança de pH causada por resíduos sensíveis ao pH
(Sonia et al, 2016). Outra explicação para estes achados pode estar na
possibilidade da coluna de cromatografia de benzamidina ter retido cisteína
proteases provenientes das frações submetidas a coluna. Este fato pode ter
ocorrido nas preparações de proteína devido a resíduos de ligação de hidrogênio
dispostos sem tensão e a formação de buracos de oxi-ânions presentes nos sítios
ativos de serina protease (Andreeva et al, 2004).
Adicionalmente, é importante destacar que poucos são os estudos sobre
proteínas e proteases de membrana de L. (V.) braziliensis (Alves et al., 1993;
Azevedo-Pereira et al., 2007; Rojas et al., 2008; Rebello et al., 2009; 2010). Estas
proteínas, e possivelmente as serina proteases de membrana estariam envolvidas
nos eventos iniciais da dinâmica de interação que se estabelece entre este parasito
e os seus hospedeiros, o que pode ter contribuído ao seu sucesso adaptativo.
Uma outra abordagem bem sucessedida do presente estudo foi a detecção de
de transcritos dos genes de L. (V.) braziliensis relacioanados com os componentes
da via de detoxificação do parasito, de uma certa forma previsto da rede predita:
dois genes de subtilisinas (LbrM.13.0860 e LbrM.28.2570) e o gene de TXNPx
(LbrM.15.1080). Os ensaios de RT-PCR evidenciaram que os genes de subtilisina
e o gene de TXNPx, são expressos na promastigota do parasito. Estas análises
indicaram que a expressão dos genes das subtilisinas apresentam padrões de
intensidade de banda distintos, o que nos leva a inferir que a demanda do momento
biológico ao qual o parasito se encontra influencia a expressão de cada um destes
genes.
A RT-PCR é uma técnica que combina a transcrição reversa de RNA em DNA e
amplificação de alvos de DNA específicos (Freeman et al., 1999). De fato, os
resultados obtidos aqui são classificados como PCR qualitativo, mas como as
alíquotas e diluições são feitas com precisão, as diferenças detectadas podem ser
devidas à quantidade específica de mRNA nas amostras. Assim, a diferença visível
na intensidade de banda detectada aqui pode ser devido a diferenaças nas
concentrações de cDNA alvo. Temos certeza de que o teste PCR quantitativo
(qPCR) adicional deve ser realizado para quantificar o número de cópias de DNA
específico com maior precisão.
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Os promastigotas de L. (V.) braziliensis estão sujeitos a uma grande pressão
ambiental ao passar do hospedeiro invertebrado para o vertebrado, como o
estresse químico e oxidativo (Fairlamb et al., 1992; Flohé et al., 1999; Castro-Pinto
et al., 2007; Wyllie et al., 2008) seja pela ação de fármacos ou mesmo pelo como
produto do metabolismo aeróbico, cuja fonte mais importante é a cadeia de
transporte de elétrons mitocondrial (Nogoceke et al., 1997; Barr et al., 2003). Além
disso, as mudanças de temperatura e o ambiente hostil do vacúolo parasitóforo
fazem com o parasito tenha que se adaptar rapidamente para poder realizar a
diferenciação e o subsequente estabelecimento da infecção no hospedeiro
vertebrado (Bates, 2018).
Sob estes aspectos, destaca-se a importância dos mecanismos de detoxicação
em todos estes processos aos quais o parasito está sujeito. Assim, baseados nos
achados deste trabalho quanto a presença de transcritos de LbrM.15.1080,
LbrM.13.0860 e LbrM.28.2570 em promastigotas na fase de crescimento
estacionário em cultura, e ao fato de que promastigotas de L.(L.) amazonensis
expressarem TXNPx durante seu crescimento em cultura (Alcolea et al., 2016), é
plausível propor que as subtilisinas também atuem como maturases destas
enzimas promastigotas participando desta forma da complexa rede de interação
entre as proteinas do parasito.
Ainda quanto aos genes de subtilisina, é importante comentar sobre o rearranjo
do sito catalítico destas enzimas. Ambos os genes LbrM.13.0860 e LbrM.28.2570
são classificados com subtilisinas por possuírem um mecanismo catalítico comum
as serina proteases que envolve um resíduo de Serina no sítio ativo (Besteiro et al.,
2007). A maioria das subtilsinas apresenta uma tríade catalítica conservada
localizada dentro do domínio S8 da peptidase, e no caso da LbrM.13.0860 é
constituída por um resíduo de aminoácido ácido Asp 97, is 130, Asn 273 e Ser 339.
Apesar dos mesmos aminoácidos formarem o sítio catalíticos da LbrM.28.2570, a
posição destes ainda não foi definida; e como demostrado neste trabalho diferentes
quantidades destes resíduos são distribuídas em diferentes posições na região
intracelular e a região extracelular da proteina. Este questionamento levantado aqui
pode ser explicado tendo como base as possíveis atuações da subtilisina
LbrM.28.2570 no parasito.
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De maneira geral, a função de uma proteína é determinada pela configuração
espacial e pelo tipo de aminoácido nos locais funcionais. O conhecimento dos sítios
funcionais fornece informações valiosas para a atribuição de função molecular,
potenciais parceiros de ligação fisiológica e, portanto, design de fármacos. A
maioria dos métodos para análises dos motivos funcionais de uma proteína
pressupõe que os sítios funcionais estão sob alta pressão seletiva e conservados
dentro da proteína, de modo que sítios podem ser facilmente detectados por taxas
mais baixas de substituições de aminoácidos. No entanto, sítios funcionais podem
variar nas subfamílias e sequências de proteínas homólogas podem realizar
diferentes funções usando um conjunto diferente de resíduos de aminoácidos (Pils
et al., 2005). Consequentemente, os aminoácidos envolvidos na interação podem
variar em relação a sua localização e isso deve ser considerado quando os
aminoácidos forem inferidos a partir de proteínas homólogas (Aloy et al., 2003;
Rekha et al., 2005). Desta forma, os resultados aqui apresentados indicam que as
informações estruturais sobre a posição do sítio catalítico da LbrM.28.2570 devem
considerar os resíduos de aminoácidos vizinhos e o ambiente químico onde a
enzima se encontra.
A localização celular dessas enzimas em L. (V.) braziliensis concorda com a
possível ação dessas enzimas no parasito (Anexo 1), uma vez que o contato com
o hospedeiro e algumas vias metabólicas ocorrem em pH fisiológico. Isto pode ser
explicado pelo sítio catalítico da serina protease, que é parte de uma rede de cargas
envolvendo os resíduos de aminoácidos na tríade catalítica. É possível que esta
rede de carga ative as subtilisinas desse protozoário no ambiente químico onde se
encontra, como proposto para subtilisina de bactérias (Ikemura et al., 1987; Nedkov
et al., 1985; Paetzel et al., 1998). Como a rede de carga pode influenciar a atividade
de serina proteases do parasito no hospedeiro, o sítio catalítico nestas enzimas
deve ter uma organização favorável para estas atividades. Assim, é possível que a
rede de cargas do sítio catalítico de LbrM.28.2570 é dependente do enovelamento
final desta proteína, que por sua vez é dependente do ambiente químico nos
diferentes hospedeiros e no parasito.
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6. Conclusões
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•

Não obstante a análise global das sequências de serina protease de Leishmania
spp depositada em banco de dados indicarem maior número de sintenia alélica
sobre a cromossômica entre duas espécies destes parasitos, é possível
constatar uma predominância de sintenia cromossômica entre todas as
espécies de Leishmania analisadas neste trabalho.

• A origem de alguns genes de serina proteases a partir de um mesmo ancestral
comum, pode ser constatada pelo fato de alguns destes genes estarem
agrupados em único clado na árvore filogenética. Possivelmente isto é uma
consequência de eventos relativamente recentes de duplicação gênica.
• As sequências de serina protease depositadas em bancos de dados até a
presente data foram capazes de estabelecer redes de interação funcionais
distintas, qualitativamente e quantitativamente, para ambos os subgêneros
Viannia e Leishmania.
• O inibidor benzamidina utilizado nos ensaios de cromatografia de afinidade foi
capaz de isolar serina proteinases do citosol e da membrana dos promastigotas
em uma ampla faixa de massas moleculares esperada para esta classe de
protease.
• Promastigotas de L. (V.) braziliensis da fase estácionaria de cutivo in vitro têm
produção ativa de transcritos para os genes da subtilisina (LbrM.13.0860 e
LbrM.28.2570) e TXNPx (LbrM.15.1080).
• Com base nas características estruturais das sequências de subtilisinas, é
razoável propor que parte da atividade enzimática detectada na fração citosólica
das promastigotas de L. (V.) braziliensis está relacionada ao produto referente
ao gene LbrM.13.0860, enquanto a atividade na fração de membrana deste
parasito foi em parte relacionada ao produto referente o gene LbrM.28.2570.
• Ambas regiões intra e extracelular do domínio S8 do gene LbrM.28.2570 reúne
potencial para estruturar o sítio catalítico da enzima.
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Anexo 4
Proteins forming interaction network with serine proteases from Leishmania (V.) braziliensis
ID

Gene

Proteins

XP_001561554.2

LBRM_02_0410

putative FtsJ-like methyltransferase

XP_001561599.2
XP_001561672.1
XP_001561736.1

LBRM_03_0090
LBRM_03_0820
LBRM_04_0520

putative glycerol-3-phosphate acyltransferase
putative inorganic pyrophosphatase
60S ribosomal protein L11 (L5, L16)

XP_001561756.1
XP_001561758.1
XP_001561759.1
XP_001561778.1
XP_001561829.1
XP_001561835.1
XP_001561845.1
XP_001561861
XP_001561865.1
XP_001561866.1
XP_001561947.1
XP_001561981
XP_001561992
XP_001561993.1
XP_001562037.1
XP_001562039.2
XP_001562049.1
XP_001562508.1

LBRM_04_0730
LBRM_04_0750
LBRM_04_0760
LBRM_04_0950
LBRM_05_0140
LBRM_05_0200
LBRM_05_0310
LBRM_05_0470
LBRM_05_0510
LBRM_05_0520
LBRM_06_0100
LBRM_06_0470
LBRM_06_0580
LBRM_06_0590
LBRM_06_1030
LBRM_06_1050
LBRM_06_1170
LBRM_07_0130

putative chaperone protein DNAj
nascent polypeptide associated complex subunit-like protein
putative heat shock protein
putative 60S ribosomal protein L1
putative nucleolar RNA helicase II
hypothetical protein
glutaredoxin-like protein
putative GTPase
ATPase alpha subunit
ATPase alpha subunit
cyclophilin 2
ATP-NAD kinase-like protein
putative 60S ribosomal protein L23a
putative 60S ribosomal protein L23a
protein disulfide isomerase
putative deoxyribose-phosphate aldolase
hypothetical protein
putative tRNA-methyl transferase

XP_001562532.2
XP_001562552.1
XP_001562553.1
XP_001562576.1
XP_001562093.1
XP_001562113.1
XP_001562146.1
XP_001562639.1
XP_001562704.1
XP_001562727.1
XP_001562728.1
XP_001562785.2
XP_001562867.1
XP_001562982.1

LBRM_07_0360
LBRM_07_0560
LBRM_07_0570
LBRM_07_0800
LBRM_08_0320
LBRM_08_0540
LBRM_08_0900
LBRM_09_0230
LBRM_09_0900
LBRM_09_1130
LBRM_09_1140
LBRM_10_0140
LBRM_10_0990
LBRM_11_0490

putative ATP-dependent DEAD/H RNA helicase
putative 60S ribosomal protein L7a
putative 60S ribosomal protein L7a
hypothetical protein
putative ribosomal protein L2
putative ribose-phosphate pyrophosphokinase
phosphoribosylpyrophosphate synthetase
putative 60S ribosomal protein L7a
hypothetical protein
putative eukaryotic translation initiation factor 2 subunit
putative translation initiation factor EIF-2B gamma subunit
putative DEAD/DEAH box helicase
putative FKBP-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
anion-transporting ATPase-like protein
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XP_001563009.1
XP_001563010.1
XP_001563018.1

LBRM_11_0760
LBRM_11_0770
LBRM_11_0850

40S ribosomal protein S5
40S ribosomal protein S5
putative pretranslocation protein, alpha subunit

XP_001563030.2
XP_001563032.1
XP_001563146.1
XP_001563182.1
XP_001563193.1
XP_001563211.2
XP_001563232.2
XP_001563275.1
XP_001563292.1
XP_001563317.1
XP_001563330.1
XP_001563418.1
XP_001563419.1
XP_001563436.1
XP_001563458.1
XP_001563462.1
XP_001563470.1
XP_001563475.1
XP_001563547.1
XP_001563556.1
XP_001563558.1
XP_001563565.2
XP_001563594.1
XP_001563633.1
XP_001563639.2
XP_001563651.1
XP_001563665.1
XP_001563686.1
XP_001563718.1
XP_001563726.1
XP_001563761.1
XP_001563777.1
XP_001563856.1
XP_001563860.1
XP_001563927.1
XP_001563940.1
XP_001563941.2
XP_001563948.1

LBRM_11_0970
LBRM_11_0990
LBRM_13_0020
LBRM_13_0390
LBRM_13_0500
LBRM_13_0680
LBRM_13_0900
LBRM_13_1350
LBRM_13_1520
LBRM_14_0240
LBRM_14_0380
LBRM_14_1320
LBRM_14_1330
LBRM_14_1500
LBRM_15_0090
LBRM_15_0130
LBRM_15_0210
LBRM_15_0260
LBRM_15_0990
LBRM_15_1080
LBRM_15_1100
LBRM_15_1170
LBRM_15_1470
LBRM_16_0290
LBRM_16_0360
LBRM_16_0480
LBRM_16_0630
LBRM_16_0840
LBRM_16_1160
LBRM_16_1240
LBRM_16_1590
LBRM_17_0090
LBRM_17_0890
LBRM_17_0930
LBRM_17_1610
LBRM_18_0150
LBRM_18_0160
LBRM_18_0230

putative eukaryotic release factor 3
putative 40S ribosomal protein S15A
cis-prenyltransferase-like protein
putative 40S ribosomal protein S12
hypothetical protein
putative mitochondrial processing peptidase alpha subunit
putative leucyl-tRNA synthetase
hypothetical protein
putative chaperonin TCP20
hypothetical protein
hypothetical protein
enolase, partial
Enolase
hypothetical protein
putative heat shock protein HslVU, ATPase subunit HslU
putative ATP-dependent RNA helicase
putative 60S ribosomal protein L13a
putative lysyl-tRNA synthetase
putative 40S ribosomal protein S3
tryparedoxin peroxidase
tryparedoxin peroxidase
hypothetical protein
putative ribosomal protein S6
putative proteasome 26S non-ATPase subunit 9
hypothetical protein
putative 60S ribosomal protein L21
hypothetical protein
hypothetical protein
tyrosyl or methionyl-tRNA synthetase-like protein
putative cyclophilin 13
putative endoplasmic reticulum oxidoreductin
elongation factor 1-alpha
putative DNAJ domain protein
hypothetical protein
ferrochelatase-like protein
hypothetical protein
hypothetical protein
hypothetical protein

XP_001563949.1
XP_001563959.1

LBRM_18_0250
LBRM_18_0350

putative 60S ribosomal protein L7
hypothetical protein
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XP_001563993.1
XP_001563994.1
XP_001564007.1
XP_001564053.1
XP_001564068.2
XP_001564075.1
XP_001564107.1
XP_001564118.1
XP_001564122.1
XP_001564135.1
XP_001564137.1
XP_001564143.1
XP_001564167.1
XP_001564182.1

LBRM_18_0690
LBRM_18_0700
LBRM_18_0830
LBRM_18_1310
LBRM_18_1460
LBRM_18_1530
LBRM_19_0110
LBRM_19_0220
LBRM_19_0260
LBRM_19_0390
LBRM_19_0410
LBRM_19_0470
LBRM_19_0710
LBRM_19_0860

XP_001564218.1
XP_001564263.1
XP_001564268.1
XP_001564272.1
XP_001564278.1
XP_001564299.1
XP_001564302.1
XP_001564309.1
XP_001564315.2
XP_001564337.1
XP_001564361.1
XP_001564363.1
XP_001564367.1
XP_001564369.1
XP_001564389.2
XP_001564420.1
XP_001564452.1
XP_001564474.1
XP_001564502.1
XP_001564537.1
XP_001564598.1
XP_001564604.1
XP_001564607.1
XP_001564628.1
XP_001564641.1
XP_001564721.1
XP_001564750.1
XP_001564776.1

LBRM_19_1230
LBRM_19_1700
LBRM_19_1750
LBRM_19_1790
LBRM_19_1850
LBRM_20_0120
LBRM_20_0150
LBRM_20_0220
LBRM_20_0280
LBRM_20_0500
LBRM_20_0750
LBRM_20_0770
LBRM_20_0810
LBRM_20_0830
LBRM_20_1030
LBRM_20_1360
LBRM_20_1700
LBRM_20_1930
LBRM_20_2210
LBRM_20_2560
LBRM_20_3180
LBRM_20_3240
LBRM_20_3270
LBRM_20_3480
LBRM_20_3610
LBRM_21_0100
LBRM_21_0400
LBRM_21_0670

putative ATP-dependent zinc metallopeptidase
putative 60S ribosomal protein L10a
putative elongation factor Tu
putative prolyl-tRNA synthetase
putative chaperone DNAJ protein
putative chaperone protein DNAj
acidocalcisomal pyrophosphatase
putative seryl-tRNA synthetase
protein kinase
hypothetical protein
putative fibrillarin
putative aminopeptidase
putative 40S ribosomal protein S13
putative methionine aminopeptidase
putative peptidyl-prolyl cis-trans isomerase,macrophage
infectivity potentiator precursor
hypothetical protein
eukaryotic translation initiation factor-like
peptidylprolyl isomerase-like protein
putative ATP-dependent zinc metallopeptidase
hypothetical protein
putative ascorbate-dependent peroxidase
hypothetical protein
hypothetical protein
putative GTP-binding protein
elongation factor 1-beta
elongation factor 1-beta
putative translation elongation factor 1-beta
putative 60S ribosomal protein L13a
putative mitochondrial ATP-dependent zinc metallopeptidase
hypothetical protein
hypothetical protein
DNAj-like protein
hypothetical protein
hypothetical protein
adenosine kinase-like protein
putative 60S ribosomal protein L21
50S ribosomal protein L13-like protein
hypothetical protein
nucleolar protein family a member-like protein
hypothetical protein
putative mitochondrial processing peptidase alpha subunit
putative RNA helicase
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XP_001564796.1
XP_001564800.2
XP_001564833.1
XP_001564834.1
XP_001564835.1
XP_001564870.1
XP_001564872.1
XP_001564899.1
XP_001564908.1
XP_001564923.1
XP_001564928.1
XP_001564959.1
XP_001564961.2
XP_001564984.1
XP_001565031.1
XP_001565049.1
XP_001565051.1
XP_001565061.2
XP_001562233.1
XP_001562236.1
XP_001562239.1
XP_001565087.1
XP_001565105.1
XP_001565118.1
XP_001565129.1
XP_001565134.1
XP_001565155.2
XP_001565188.1
XP_001565202.2
XP_001565272.1
XP_001565319.1
XP_001565340.1
XP_001565374.1
XP_001565418.1
XP_001565463.2
XP_001565477.1
XP_001565492.1
XP_001565518.1
XP_001565563.1
XP_001565564.1
XP_001565565.1
XP_001565566.1
XP_001565584.2
XP_001565604.1

LBRM_21_0900
LBRM_21_0950
LBRM_21_1280
LBRM_21_1290
LBRM_21_1300
LBRM_21_1680
LBRM_21_1700
LBRM_21_1980
LBRM_21_2070
LBRM_22_0030
LBRM_22_0080
LBRM_22_0400
LBRM_22_0420
LBRM_22_0650
LBRM_22_1120
LBRM_22_1310
LBRM_22_1330
LBRM_22_1440
LBRM_23_0040
LBRM_23_0050
LBRM_23_0060
LBRM_23_0140
LBRM_23_0330
LBRM_23_0460
LBRM_23_0570
LBRM_23_0620
LBRM_23_0830
LBRM_23_1160
LBRM_23_1300
LBRM_24_0040
LBRM_24_0530
LBRM_24_0740
LBRM_24_1090
LBRM_24_1540
LBRM_24_1990
LBRM_24_2130
LBRM_24_2290
LBRM_25_0130
LBRM_25_0580
LBRM_25_0590
LBRM_25_0600
LBRM_25_0610
LBRM_25_0790
LBRM_25_0990

putative methionyl-tRNA synthetase
putative methionine aminopeptidase 2
putative 60S ribosomal protein L9
putative 40S ribosomal protein S23
putative 40S ribosomal protein S23
putative 40S ribosomal protein S11
putative RNA helicase
putative centromere/microtubule binding protein cbf5, partial
putative centromere/microtubule binding protein cbf5
60S ribosomal protein L11 (L5, L16)
putative heat shock protein DNAJ
putative 40S ribosomal protein S15
hypothetical protein
hypothetical protein
putative translation initiation factor IF-2
fk506-binding protein 1-like protein
putative cyclophilin 6
putative alanyl-tRNA synthetase
putative beta propeller protein
Peroxidoxin
putative cyclophilin 11
putative cyclophilin 3
putative tryptophanyl-tRNA synthetase
aldose 1-epimerase-like protein
ribosomal RNA methyltransferase-like protein
oxidoreductase-like protein
hypothetical protein
hypothetical protein
S-adenosyl-methyltransferase mraW-like protein
putative 60S ribosomal protein L17
putative DNAJ domain protein
putative signal recognition particle
putative DNAJ domain protein
putative translation initiation factor IF-2
hypothetical protein
putative 60S ribosomal protein L26
putative 60S ribosomal protein L12
putative elongation fator
putative eukaryotic initiation factor 5a
putative eukaryotic initiation factor 5a
putative eukaryotic initiation factor 5a
putative eukaryotic initiation factor 5a
cyclophilin a
DNAj-like protein
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XP_001565635.1
XP_001565668.1
XP_001565681.1
XP_001562250.1
XP_001562251.1
XP_001562264
XP_001562274.2
XP_001562276.2
XP_001562295.1
XP_001562297.1
XP_001562299.1

LBRM_25_1310
LBRM_25_1640
LBRM_25_1770
LBRM_26_0160
LBRM_26_0170
LBRM_26_0300
LBRM_26_0420
LBRM_26_0440
LBRM_26_0630
LBRM_26_0650
LBRM_26_0670

peptide chain release factor-like protein
elongation factor 2-like protein
hypothetical protein
putative 60S ribosomal protein L7
putative 60S ribosomal protein L7
putative ras-like small GTPases
hypothetical protein
pseudouridylate synthase-like protein
putative 10 kDa heat shock protein
putative 10 kDa heat shock protein
putative protein disulfide isomerase

XP_001562321
XP_001562322
XP_001562327.1
XP_001562349.1
XP_001562353.1
XP_001562360.1
XP_001562370.1
XP_001562374.1

LBRM_26_0890
LBRM_26_0900
LBRM_26_0950
LBRM_26_1180
LBRM_26_1220
LBRM_26_1290
LBRM_26_1390
LBRM_26_1430

XP_001562388

LBRM_26_1570

XP_001562388.1

LBRM_26_1570

XP_001562395.1
XP_001562456.1
XP_001562457.1
XP_001565809.2
XP_001565810.1
XP_001565816.1
XP_001565874.1
XP_001565909.1
XP_001565910.1
XP_001565932.1
XP_001565951.1
XP_001565969.2
XP_001565991.2
XP_001565993.1
XP_001566005.1
XP_001566014.1
XP_001566028.1
XP_001566120.1
XP_001566134.1
XP_001566139.1
XP_001566141.1
XP_001566168.1

LBRM_26_1640
LBRM_26_2260
LBRM_26_2270
LBRM_27_0500
LBRM_27_0510
LBRM_27_0570
LBRM_27_1150
LBRM_27_1520
LBRM_27_1530
LBRM_27_1750
LBRM_27_1970
LBRM_27_2160
LBRM_27_2380
LBRM_27_2400
LBRM_27_2520
LBRM_27_2610
LBRM_27_2750
LBRM_28_0880
LBRM_28_1030
LBRM_28_1080
LBRM_28_1100
LBRM_28_1370

putative 40S ribosomal protein S16
putative 40S ribosomal protein S16
hypothetical protein
hypothetical protein
hypothetical protein
hypothetical protein
guanine nucleotide-binding protein-like protein
hypothetical protein
trifunctional enzyme alpha subunit,mitochondrial precursor-like
protein
trifunctional enzyme alpha subunit,mitochondrial precursor-like
protein
cdp-diacylglycerol synthetase-like protein
putative 60S ribosomal protein L35
putative 60S ribosomal protein L35
putative heat shock protein DNAJ
putative ribokinase
putative heat shock protein DNAJ
putative cysteine desulfurase
putative 60S acidic ribosomal subunit protein
putative 60S acidic ribosomal subunit protein
putative eukaryotic translation initiation factor eIF-4E
putative GTP binding protein
putative FtsJ cell division protein
hypothetical protein
putative ribosomal protein L11
putative GTP binding protein
putative heat shock protein DNAJ
putative serine peptidase
putative RNA binding protein rbp16
40S ribosomal protein S14
putative ribosomal protein S20
putative ribosomal protein S20
hypothetical protein
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XP_001566172.1
XP_001566200.1
XP_001566245.1
XP_001566255.1
XP_001566313.1
XP_001566318.1
XP_001566321.1

LBRM_28_1410
LBRM_28_1700
LBRM_28_2160
LBRM_28_2270
LBRM_28_2870
LBRM_28_2920
LBRM_28_2950

putative ATP-dependent RNA helicase
putative DEAD box RNA helicase
elongation factor G2-like protein
putative mitochondrial DEAD box protein
hypothetical protein
hypothetical protein
activated protein kinase c receptor (LACK)
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Proteins forming interaction network with serine proteases from Leishmania (L.) infantum
ID

Gene

Proteins

XP_001465819.1 LINJ_23_1460

putative NADH:flavin oxidoreductase/NADH oxidase

XP_001466359.1 LINJ_27_1150
XP_001467513.1 LINJ_31_2210
XP_001467786.1 LINJ_32_1060

n-ethylmaleimide reductase-like protein

XP_001469193.1 LINJ_35_3900
XP_001469978.1 LINJ_36_6220
XP_001470443.1 LINJ_26_1010

putative elongation factor

XP_003392329.1
XP_001466016.1
XP_001466475.1
XP_001467611.1

LINJ.12.0730
LINJ_24_2250
LINJ_27_2360
LINJ_31_2980

XP_001468021.1
XP_001469433.1
XP_001470251.1
XP_001470461.1
XP_003392330.1
XP_001466046.1
XP_001467062.1
XP_001467729.1
XP_001468697.1
XP_001469793.1

LINJ_32_3470
LINJ_36_2710
LINJ_28_2250
LINJ_26_1190
LINJ.12.0740
LINJ_25_0130
LINJ_30_2150
LINJ_32_0470
LINJ_34_3400
LINJ_36_2130

XP_001470311.1 LINJ_28_2860
XP_001470500.1 LINJ_26_1530

putative T-complex protein 1, gamma subunit
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein
aldo/keto reductase family-like protein
trifunctional enzyme alpha subunit, mitochondrial precursor-like
protein
putative T-complex protein 1, beta subunit
aldo-keto reductase-like protein
putative glycerophosphoryl diester phosphodiesterase
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein
prostaglandin f2-alpha synthase/D-arabinose dehydrogenase
putative aldehyde reductase
putative prostaglandin f synthase
putative chaperonin containing t-complex protein
putative chaperonin alpha subunit
conserved hypothetical protein
putative T-complex protein 1, eta subunit
chaperonin HSP60, mitochondrial precursor
related to multifunctional cyclin-dependent kinase pho85-like
protein
putative glycerophosphoryl diester phosphodiesterase
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Proteins forming interaction network with serine proteases from Leishmania (L.) major
ID
XP_003721605
XP_003721679
XP_001687479
XP_001680783
XP_001681251
XP_001681251
XP_001681394
XP_001681560
XP_001681583
XP_001681587
XP_001681607
XP_001681896
XP_001687630.1
XP_001681963.1
XP_001682264.1
XP_001682695.1
XP_001682907.
XP_001683148.1
XP_001683535.1
XP_001684128.1
XP_001684161.1
XP_003721842.1
XP_003721912.1
XP_003722069.1
XP_001684428.1
XP_001684563.1
XP_001684564.1
XP_003722292.1
XP_001684857.1
XP_001685605.1
XP_001685947.1
XP_001686456.2
XP_001686541.1
XP_001686544.1
XP_001686547.1
XP_001686550.1
XP_001686553.1
XP_001686553.1
XP_001686559.1

Gene
LmjF_01_0830
LmjF_02_0740
LmjF_05_0030
LmjF_06_0140
LmjF_09_0770
LmjF_09_1220
LmjF_10_0610
LmjF_11_0910
LmjF_11_1170
LmjF_11_1210
LmjF_12_0030
LmjF_13_1520
LmjF_14_0310
LmjF_15_0500
LmjF_17_0086
LmjF_19_1120
LmjF_20_1530
LmjF_21_1830
LmjF_24_0180
LmjF_26_1240
LmjF_26_1570
LmjF_27_0360
LmjF_27_1050
LmjF_27_2660
LmjF_28_1460
LmjF_28_2770
LmjF_28_2780
LmjF_29_2090
LmjF_30_2540
LmjF_32_2820
LmjF_33_1870
LmjF_34_3520
LmjF_34_4340
LmjF_34_4370
LmjF_34_4400
LmjF_34_4430
LmjF_34_4460
LmjF_34_4490
LmjF_34_4520

Proteins
metallo-peptidase, Clan MA(E), Family M3
dipeptylcarboxypeptidase, putative
ras-like small GTPases, putative
proteasome subunit beta type-2, putative
oligopeptidase b
AAA family ATPase,
endonuclease G, putative
ATPase, putative
eukaryotic release factor 3, putative
SKP1-like protein
proteasome beta-1 subunit, putative
TPase family associated with various cellular activities (AAA),
putative
proteasome alpha 3 subunit, putative
metalloprotease, putative
elongation factor 1-alpha
proteasome regulatory non-ATP-ase subunit 9, putative
cell division cycle protein-like protein
proteasome subunit alpha type-5, putative
ATPase domain protein, putative
heat shock protein 70-related protein
thimet oligopeptidase, putative
ATPase, putative
vesicular transport protein (CDC48 homologue), putative
metallo-peptidase, Clan MA(E), Family M3
Cell division control protein 48, putative
heat-shock protein hsp70, putative
heat-shock protein hsp70, putative
AAA domain containing protein, putative
AAA family ATPase-like protein
proteasome regulatory non-ATP-ase subunit, putative
nucleolar GTP-binding protein, putative
peroxisome biosynthesis protein-like protein
20s proteasome beta 7 subunit, (putative)
20s proteasome beta 7 subunit
20s proteasome beta 7 subunit, (putative)
20s proteasome beta 7 subunit, (putative) (
20s proteasome beta 7 subunit, (putative)
20s proteasome beta 7 subunit
20s proteasome beta 7 subunit, putative

122

XP_003722519.1 LmjF_35_1260
XP_003722550.1
XP_003722778.1
XP_001686602.1
XP_001686709.1
XP_001686733.1

LmjF_35_1580
LmjF_35_3840
LmjF_36_0320
LmjF_36_1370
LmjF_36_1600

ATPase family associated with various cellular activities (AAA),
putative
Metacaspase
proteasome beta 2 subunit, putative
20S proteasome subunit
Transitional endoplasmic reticulum ATPase, putative
proteasome subunit alpha type-1, putative
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Proteins forming interaction network with serine proteases from Leishmania (L.) mexicana
ID

Gene

Proteins

XP_003871602.1
XP_003871746.1
XP_003871908.1
XP_003872090.1
XP_003872196.1
XP_003872420.1
XP_003872449.1
XP_003872765.1
XP_003872858.1
XP_003873551.1
XP_003873745.1
XP_003873990.1
XP_003874108.1
XP_003874434.1
XP_003874509.1
XP_003874564.1
XP_003874671.1
XP_003875000.1
XP_003875149.1
XP_003875310.1
XP_003875560.1
XP_003875974.1
XP_003876060.1
XP_003876320.1
XP_003876426.1
XP_003876701.1
XP_003876879.1
XP_003876972.1
XP_003877050.1
XP_003877209.1

LMXM_01_0770
LMXM_03_0780
LMXM_05_0200
LMXM_06_0770
LMXM_07_0500
LMXM_08_29_1360
LMXM_08_29_1070
LMXM_09_0830
LMXM_10_0210
LMXM_15_0230
LMXM_16_0590
LMXM_17_1250
LMXM_18_0940
LMXM_36_0890
LMXM_36_1635
LMXM_36_2130
LMXM_36_3190
LMXM_36_6400
LMXM_20_0870
LMXM_21_0710
LMXM_22_1060
LMXM_24_1570
LMXM_25_0080
LMXM_26_0170
LMXM_26_1250
LMXM_27_1260
LMXM_28_0470
LMXM_28_1310
LMXM_28_2080
LMXM_29_0620

XP_003877484.1

LMXM_29_3380

XP_003877709.1

LMXM_30_1900

XP_003878042.1

LMXM_31_1960

XP_003878144.1
XP_003878388.1
XP_003878571.1
XP_003878779.1
XP_003878854.1

LMXM_31_2951
LMXM_32_1350
LMXM_32_3150
LMXM_33_2260
LMXM_33_2980

hypothetical protein
putative protein kinase
hypothetical protein
RNA-binding protein-like protein
putative 60S ribosomal protein
putative RNA binding protein
putative ribosomal protein L1a
DEAD/DEAH box helicase-like protein
putative nucleolar protein
putative lysyl-tRNA synthetase
putative carbamoyl-phosphate synthase
hypothetical protein
hypothetical protein
putative eukaryotic translation initiation factor 6 (eIF-6)
putative poly-zinc finger protein 2
putative DEAD box RNA helicase
hypothetical protein
putative 40S ribosomal protein S8
putative ATP-dependent RNA helicase
putative ATP-binding cassette sub-family E
SmD-1 like small nuclear ribonucleoprotein
hypothetical protein
putative poly(A)-binding protein
putative 60S ribosomal protein L7
hypothetical protein
putative T-complex protein 1, beta subunit
hypothetical protein
putative ATP-dependent RNA helicase
putative mitochondrial DEAD box protein
ribosome biogenesis regulatory protein (RRS1),putativ
PAS-domain containing phosphoglycerate
kinase,putative
ubiquitin-fusion protein
putative 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphateacyltransferaselik e protein
nucleoside diphosphate kinase b
hypothetical protein
putative 40S ribosomal protein S13
TP-dependent RNA helicase-like protein
hypothetical protein
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XP_003879064.1
XP_003879176.1
XP_003879184.1
XP_003879350.1
XP_003879497.1
XP_003886551.1
XP_003871664.1
XP_003871767.1
XP_003871936.1
XP_003872179.1
XP_003872197.1
XP_003872422.1

LMXM_34_0670
LMXM_34_1820
LMXM_34_1900
LMXM_34_3540
LMXM_34_5040
LmxM_27_1380a_1
LMXM_02_0660
LMXM_03_0980
LMXM_05_0460
LMXM_07_0340
LMXM_07_0510
LMXM_08_29_1340

XP_003872487.1

LMXM_08_29_0750

XP_003872772.1
XP_003873061.1
XP_003873660.1
XP_003873828.1
XP_003874037.1
XP_003874188.1
XP_003874506.1

LMXM_09_0891
LMXM_11_0900
LMXM_15_1380
LMXM_16_1390
LMXM_18_0230
LMXM_19_0100
LMXM_36_1610

XP_003874510.1

LMXM_36_1640

XP_003874604.1
XP_003874706.1
XP_003875074.1
XP_003875221.1
XP_003875413.1
XP_003875625.1
XP_003876025.1
XP_003876266.1
XP_003876321.1
XP_003876438.1
XP_003876716.1
XP_003876915.1
XP_003876995.1
XP_003877160.1
XP_003877446.1
XP_003877501.1
XP_003877722.1
XP_003878072.1
XP_003878164.1
XP_003878401.1

LMXM_36_2530
LMXM_36_3530
LMXM_20_0100
LMXM_20_1670
LMXM_21_1552
LMXM_23_0030
LMXM_24_2070
LMXM_25_2080
LMXM_26_0180
LMXM_26_1370
LMXM_27_1380
LMXM_28_0800
LMXM_28_1530
LMXM_29_0130
LMXM_29_3020
LMXM_29_3560
LMXM_30_2030
LMXM_31_2230
LMXM_31_3130
LMXM_32_1470

hypothetical protein
hypothetical protein
putative 60S ribosomal protein L5
hypothetical protein
putative polyadenylate-binding protein
hypothetical protein
hypothetical protein
elongation initiation factor 2 alpha subunit,putative
putative GTPase
putative ATP-dependent DEAD/H RNA helicase
putative 60S ribosomal protein L7
putative RNA-binding protein
putative U3 small nucleolar ribonucleoprotein protein
MPP10
putative polyubiquitin
putative 60S ribosomal protein L24
putative nucleolar RNA binding protein
hypothetical protein
putative 60S ribosomal protein L7
putative fibrillarin
universal minicircle sequence binding protein,putative
putative universal minicircle sequence binding protein
(UMSBP)
putative DEAD/DEAH box helicase
putative polyubiquitin
hosphoglycerate kinase C, glycosomal
putative ribosome biogenesis protein
putative RNA helicase
putative beta propeller protein
putative 40S ribosomal protein S8
elongation factor 2-like protein
putative 60S ribosomal protein L7
GTP-binding protein-like protein
putative 60S acidic ribosomal subunit protein
calmodulin-like protein
putative DEAD box RNA helicase
putative lysyl-tRNA synthetase
hypothetical protein
putative mago nashi-like protein
ubiquitin-fusion protein
putative ATP-dependent RNA helicase
putative ribosomal protein L3
putative RNA-binding protein
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XP_003878575.1
XP_003878845.1
XP_003878960.1

LMXM_32_3190
LMXM_33_2870
LMXM_33_3980

XP_003879116.1

LMXM_34_1200

XP_003879182.1
XP_003879194.1
XP_003879382.1
XP_003886535.1
XP_003871679.1
XP_003871902.1
XP_003872029.1
XP_003872192.1
XP_003872275.1
XP_003872425.1
XP_003872690.1
XP_003872850.1
XP_003873537.1
XP_003873670.1
XP_003873957.1
XP_003874097.1
XP_003874217.1
XP_003874507.1
XP_003874530.1
XP_003874659.1
XP_003874823.1
XP_003875075.1
XP_003875301.1
XP_003875468.1
XP_003875699.1
XP_003876026.1
XP_003876306.1
XP_003876333.1
XP_003876566.1
XP_003876803.1
XP_003876916.1
XP_003877029.1
XP_003877195.1
XP_003877471.1
XP_003877538.1
XP_003877911.1
XP_003878143.1

LMXM_34_1880
LMXM_34_1990
LMXM_34_3870
LmxM_26_0010a_1
LMXM_03_0080
LMXM_05_0140
LMXM_06_0170
LMXM_07_0470
LMXM_08_29_2830
LMXM_08_29_1320
LMXM_09_0080
LMXM_10_0140
LMXM_15_0130
LMXM_15_1470
LMXM_17_0910
LMXM_18_0830
LMXM_19_0390
LMXM_36_1620
LMXM_36_1840
LMXM_36_3070
LMXM_36_4650
LMXM_20_0110
LMXM_21_0610
LMXM_22_0110
LMXM_23_0620
LMXM_24_2080
LMXM_26_0010
LMXM_26_0290
LMXM_26_2630
LMXM_27_2250
LMXM_28_0810
LMXM_28_1880
LMXM_29_0480
LMXM_29_3250
LMXM_30_0190
LMXM_31_0690
LMXM_31_2950

small nuclear ribonucleoprotein SmD2
putative ribosomal protein L3
nucleolar protein family a member-like protein
putative pre-mRNA splicing factor ATP-dependent RNA
helicase
putative 60S ribosomal protein L5
hypothetical protein
putative nucleoside diphosphate kinase
hypothetical protein
glycerol-3-phosphate acyl transferase
putative nucleolar RNA helicase II
hypothetical protein
hypothetical protein
hypothetical protein
hypothetical protein
RNA-binding protein 5-like protein
mitochondrial
putative ATP-dependent RNA helicase
NPH2/RS6-like protein
hypothetical protein
periodic tryptophan protein 2-like protein
putative 40S ribosomal protein S13
universal minicircle sequence binding protein
putative DEAD box RNA helicase
fibrillarin
putative 60S acidic ribosomal protein
phosphoglycerate kinase B, cytosolic
putative RNA helicase
putative GMP synthase
hypothetical protein
putative 40S ribosomal protein S8
brix domain containing-like protein
hypothetical protein
hypothetical protein
hypothetical protein
putative RNA polymerase B subunit RPB8
hypothetical protein
putative bystin
putative ATP-dependent RNA helicase
putative nucleolar protein
hypothetical protein
nucleoside diphosphate kinase b
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XP_003878259.1
XP_003878496.1
XP_003878661.1
XP_003878846.1
XP_003878991.1
XP_003879136.1
XP_003879183.1
XP_003879251.1
XP_003879410.1
XP_003886550.1

LMXM_32_0130
LMXM_32_2400
LMXM_33_0740
LMXM_33_2900
LMXM_33_4290
LMXM_34_1400
LMXM_34_1890
LMXM_34_2550
LMXM_34_4130
LmxM_27_1390_1

putative trans-splicing fator
putative GTPase protein
hypothetical protein
putative ribosomal protein L3
putative nucleolar protein family a
hypothetical protein
putative 60S ribosomal protein L5
putative RNA binding protein
putative poly(a) binding protein
hypothetical protein
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