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RESUMO E

PERSPECTIVAS FUTURAS

RESUMO

Possuir um bom repertório de ferramentas manipulativas na avaliação de possíveis

alvos terapêuticos é uma necessidade para o desenvolvimento de novos medicamentos.

As técnicas de validação utilizadas atualmente em malária consistem em uma série de

ferramentas genômicas e proteômicas capazes de relatar a atividade biológica de uma

proteína. No entanto, os sistemas knockout/in e knock down são, em grande parte,

excessivamente complexos ou difíceis de realizar, demorados, muito dispendiosos ou

simplesmente não eficazes para os genes essenciais do parasita. Além disso, as ferramen-

tas baseadas em inibidores químicos são frequentemente inespecíficas e nem sempre

produzem a eficácia desejada, em parte devido à natureza complexa do ciclo de vida do

parasita. Esses e muitos outros desafios encontrados no atual conjunto de ferramentas

destacam a necessidade de novas técnicas específicas de validação. Uma ferramenta de

validação de atividade biológica alternativa e altamente específica poderia ser represen-

tada pelo Protein Interference Assay (PIA). Perturbando interfaces oligoméricas utilizando

subunidades mutantes das enzimas alvo, demonstramos uma redução significativa na

atividade enzimática específica in vitro e em ensaios com lisados celulares. Além disso,

demonstramos o efeito fenotípico da introdução dessas subunidades no parasita, vali-

dando o metabolismo do aspartato do parasita P. falciparum como uma via metabólica

alvo sem recorrer às complexas abordagens genéticas.

No Capítulo 1, o leitor foi apresentado aos métodos de validação usados atualmente

em malária. Conforme descrito neste capítulo, apesar das vantagens particulares das

técnicas de manipulação genética, a improbabilidade geral desses métodos de serem

aplicados a genes essenciais representa uma desvantagem significativa para seu uso

como métodos de validação. Nesse cenário, as ferramentas de validação condicionais e

indutíveis são de grande valor. Mas apesar desses métodos representarem uma melhor

alternativa para a validação de genes/proteínas essenciais, nenhum deles é aplicável a

121



6

122 RESUMO E PERSPECTIVAS FUTURAS

todas as classes de proteínas ou a todas as espécies de Plasmodium, ou possuem efi-

cácia completa na perturbação/degradação do alvo. Com as abordagens proteômicas,

uma vantagem significativa é a capacidade de avaliar alvos com diferentes isoformas

funcionais com variações pós-traducionais. Mas a não especificidade ao seu alvo de

interesse, o metabolismo rápido, a passagem deficiente pela membrana celular e a lo-

calização subcelular após uma entrada bem sucedida ainda são barreiras significativas.

Neste cenário, introduzimos o conceito do Protein interference assay (PIA), um método

altamente específico para controlar a atividade biológica através da ruptura de interfaces

oligoméricas usando subunidades mutantes da proteína alvo.

No Capítulo 2, descrevemos a aplicação in vitro do PIA a duas enzimas da via do

metabolismo do aspartato de P. falciparum: aspartato aminotransferase (Pf AspAT) e

malato desidrogenase (Pf MDH). Aqui nós relatamos o uso da informação estrutural de

Pf MDH para gerar uma proteína mutante capaz de romper a conformação tetramérica

nativa desta enzima e assim reduzir sua atividade catalítica. A informação estrutural

de Pf AspAT também foi utilizada na geração de um duplo mutante capaz de reduzir a

sua atividade catalítica, mas sem perturbar sua estrutura dimérica nativa. Os mutantes

AspAT e MDH foram capazes de formar um complexo com suas respectivas formas wild-

type. Nós também demonstramos que estes heterocomplexos são inativos, revelando o

potencial destes mutantes para aplicação do PIA usando parasitas transfectados.

O Capítulo 3 dá continuidade ao trabalho com AspAT e MDH. Os parasitas foram

transfectados com as formas mutantes dessas enzimas e sua expressão foi confirmada

por qRT-PCR e western blot. Os ensaios de atividade em lisados de parasitas revelaram

diminuição da atividade específica de AspAT e MDH em comparação com a cultura

controle. Mais importante ainda, quando cultivados em meio com baixa concentração

de aspartato (para simular condições biológicas), os parasitas transfectados com ambos

os mutantes apresentaram um defeito de crescimento significativo em comparação com

a cultura controle ou com transfectante únicos. Estes resultados sugerem que, embora a

inibição de AspAT ou MDH por si só não seja suficiente para dificultar o crescimento dos

parasitas, futuros alvos de antimaláricos podem ser encontrados em componentes da via

do metabolismo do aspartato. Além disso, esses dados fornecem evidências iniciais de que

a distorção de interfaces oligoméricas pode ser usada para influenciar especificamente o

comportamento protéico in vivo.

No Capítulo 4, relatamos o desenvolvimento inicial do PIA focado na enzima aspar-

tato transcarbamilase de Plasmodium falciparum (Pf ATC). Neste capítulo, relatamos a

estrutura nativa desta enzima e o uso da informação estrutural em estudos mutagênicos.

A análise cristalográfica revelou uma organização trimérica da estrutura, com os sítios
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ativos formados através das interfaces oligoméricas. Cada sítio ativo compreende os

resíduos de duas subunidades adjacentes no trímero com um alto grau de conservação

evolutiva, permitindo a geracao de um duplo mutante com potencial em formar um

complexo com o monômero wild-type de forma semelhante ao nosso mutante AspAT. A

atividade catalítica reduzida demonstrada para o duplo mutante estabeleceu a base para

a validação PIA de Pf ATC usando parasitas transfectados.

O Capítulo 5 foi focado na análise PIA de Pf ATC. Aqui relatamos a estrutura cristalo-

gráfica do duplo mutante que, combinada com experimentos de static light scattering,

confirmou que as mutações não têm impacto sobre o folding ou estado oligomérico desta

enzima. A transfecção de parasitas com o gene mutante causou um atraso significativo

no crescimento em comparação com a cultura controle. A transfecção dupla com os

mutantes ATC e AspAT causou um efeito significativamente mais forte na proliferação,

reforçando a importância do aspartato para a capacidade de sobrevivência do parasita e

fortalecendo o potencial do PIA como um poderoso complemento ao atual conjunto de

tecnicas de validação em malaria.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Os resultados apresentados nesta tese fornecem claramente a prova de conceito

para a validação de outras enzimas oligoméricas essenciais do parasita. É importante

observar que a abordagem da PIA não representa uma substituição a outras técnicas de

validação aplicadas à malária. Como outros métodos, o PIA possui limitações, sendo

a mais notável a incapacidade de fornecer um efeito completo de knockout. Em vez

de ser usada como um único método definitivo, o PIA pode ser combinado com outros

métodos para fornecer uma compreensão mais completa do alvo avaliado. O PIA também

representa um método poderoso para validar vias metabólicas ao invés de alvos únicos.

Quando diferentes componentes são avaliados em paralelo, como demonstrado para

AspAT/MDH e ATC/AspAT, o efeito negativo no crescimento dos parasitas é muito mais

pronunciado.

Um acréscimo importante à configuração dos experimentos de PIA poderia ser repre-

sentado pelo uso de ferramentas de bioinformática. A modelagem molecular poderia

suprimir a necessidade de informações cristalográficas para alguns alvos. Além disso,

essas ferramentas poderiam ser utilizadas no desenvolvimento de um pipeline capaz de

identificar resíduos que, se mutados, causariam o efeito desejado.

Nosso relato sobre a abordagem PIA é limitado a três enzimas, envolvidas principal-

mente em duas vias diferentes do parasita P. falciparum. Mas a avaliação bem-sucedida
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desses alvos representa um potencial muito mais amplo para essa técnica. Em princípio,

os dois principais requisitos para a aplicação do PIA à um alvo específico são a informação

estrutural e a oligomerização. A adição constante de estruturas cristalográficas ao protein

data bank, somada ao fato de que mais de 60% dessas estruturas são relatadas em um

estado oligomérico diferente do monomérico, suporta a hipótese de que a abordagem

PIA pode ser aplicada não apenas a mais vias metabólicas de P. falciparum mas também

extrapolada para outras doenças infecciosas.
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