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EXTRATO

MENEZES, Sara Pereira. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus março de 2010.
AVALIAÇÃO
DO
POTENCIAL
ALERGÊNICO
DA
PROTEÍNA
ANTIFÚNGICA TcPR10 SELVAGEM E MUTANTE DE THEOBROMA
CACAO
POR
ANÁLISE
DE
BIOINFORMÁTICA
E
ENSAIOS
IMUNOLÓGICOS. Orientador: Abelmon da Silva Gesteira. Co-orientadora: Jane
Lima dos Santos. Colaborador: Júlio Cezar de Mattos Cascardo.
Palavras-chave: Bet v 1, alérgenos, Pathogenesis Related Protein-10 - PR10, óxido
nítrico.
A proteína relacionada à patogênese 10 (TcPR-10), obtida de uma biblioteca de
interação entre Theobroma cacao e Moniliophthora (=Crinipellis) perniciosa
apresenta atividade antifúngica contra M. perniciosa e também atua in vitro como
ribonuclease. A superexpressão e o endereçamento para o espaço extracelular do gene
TcPR10 em plantas poderá abrir novas possibilidades para o melhoramento genético
do cacaueiro. No entanto, apesar do potencial biotecnológico, o gene TcPR-10
apresenta o motivo P loop e o domínio Bet v1 presentes em algumas proteínas
alergênicas como Mad 1 (Malus domestica), Bet v 1 (Betula verrucosa) e Api g 1
(cereja). A identificação do potencial de alergenicidade de proteínas é usualmente
realizada utilizando ferramentas de Bioinformática juntamente com ensaios
imunológicos conforme é preconizado pela Organização Mundial de Saúde (WHO).
Uma das características para uma proteína ser considerada um alérgeno inclui a
indução da produção de imunoglobulina E (IgE) por linfócitos B. Alérgenos que
apresentam potencial de ligação cruzada com IgE têm frequentemente seqüências
muito similares. A interação entre alérgeno e IgE é crucial para desencadear reação em
cascata que conduz à alergia. Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de
alergenicidade da proteína recombinante TcPR-10 juntamente com linhagem mutante
do gene utilizando o modelo murino BALB/c. Três substituições mutantes (T10P,
I30V, H45S) foram inseridas no gene TcPR10 usando a técnica de sobreposição por
PCR (Overlap extension PCR). O produto foi clonado no vetor pET28a (Novagem) e
expresso em Escherichia coli BL21 (DE3). A análise do potencial de alergenicidade
foi realizada através da Base de dados estrutural de proteínas alergênicas (SDAP ix

http://fermi.utmb.edu/SDAP) utilizando os parâmetros: (i) identidade maior que 35%
em uma janela de 80 aminoácidos e (ii) alinhamento com 6 aminoácidos contínuos
entre a sequência consultada e as disponíveis na Base SDAP. Os ensaios imunológicos
foram realizados em camundongos fêmeas, linhagem BALB/c, de 8-12 semanas, de
idade. Os camundongos foram sensibilizados por injeção subcutânea em três épocas
(0, 14 e 28 dias) utilizando 10µg das proteínas acrescido de 2mg de Al(OH)3. Nos dias
35 e 36 após a primeira sensibilização foi realizado dois desafios intranasais (10µg de
proteína). Os ensaios foram realizados com três grupos experimentais (n=5) proteína
TcPR10 selv, TcPR-10 mut e

controle (PBS). Amostras de soro e do lavado

broncoalvelar (BAL) foram recolhidos para quantificação de imunoglobulinas (IgG e
IgE) e análise da presença de infiltrado celular, respectivamente. O pulmão foi
recolhido para avaliações histológicas por coloração Hematoxilina e Eosina e para a
expressão tecidual da proteína iNOS pela técnica imunohistoquímica. A análise da
sequência TcPR-10 no SDAP resultou em alinhamento com 7 grupos distintos de
alérgenos alimentares Dau c 1 (cenoura), Pet c PR10 (salsa), Tar o RAP (dente-deleão), Api g 1 (aipo), Mad 1 (maçã), Pru ar 1 (damasco), Cor 1 (avelã) e 1 grupo de
alérgeno de polen Bet v 1 (B. verrucosa). Baseado na sequência de aminoácidos
contínuos o gene TcPR-10 apresentou similaridade principalmente na região rica em
glicina (P loop motif) a sequência também apresentou similaridade maior que 50%
com os genes Mad 1, Pru ar 1 e Bet v 1. Os resultados mostram aumento de IgE total
no soro de animais desafiados com TcPR-10 selv (p<0,01), não havendo diferença
entre o grupo controle e mutante (p>0,05). Não foi detectado aumento de IgG entre os
grupos (p=0,45). Na histopatologia do tecido pulmonar é possível observar acúmulo de
polimorfonucleares. Observou-se marcação de células para a enzima sintase de óxido
nítrico induzível (iNOS) nos grupos TcPR-10 selv e mut. A proteína TcPR-10 mut
apresenta atividade de ribonuclease contra RNA de M. perniciosa. As evidências
experimentais geradas no presente trabalho suportam a hipótese de que a proteína
TcPR-10 apresenta potencial alergênico, sendo que a inserção de mutações pode gerar
proteínas capazes de reduzir eventos característicos dos processos alérgicos incluindo
produção de IgE e de óxido nítrico, sem perda de propriedades de interesse
biotecnológico.
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ABSTRACT

MENEZES, Sara Pereira. Federal University of Santa Cruz, Ilhéus, March 2010.
Characterization of the murine hypersensitivity response to wild and mutant
strains of the antifungal protein TcPR-10 of Theobroma cacao. Advisor: Abelmon
da Silva Gesteira. Co-advisor: Jane Lima dos Santos. Collaborator: Júlio Cezar de
Mattos Cascardo.
Key-words: Bet v1, allergens, Pathogenesis Related Protein-10 - PR10, nitric oxide.
The pathogen related protein 10 (TcPR-10), obtained from a library from the
interaction Theobroma cacao and Moniliophthora (=Crinipellis) perniciosa presents
antifungal activity against M. perniciosa and also acts in vitro as a ribonuclease. The
super-expression and the addressment to the extracelluar space of the TcPR10 gene in
plants opens new possibilities for genetic improvement of the cacao plant. However,
despite its biotechnological potential, the TcPR-10 gene has the P loop motif and the
Bet v1 domain present in some allergenic proteins such as Mad 1 (Malus domestica),
Bet v 1 (Betula verrucosa) and Api g 1 (cereja). The identification of the allergenic
potential of proteins is usually carried out using bioformatic tools and immunological
assays established by World Health Organization (WHO). One of the characteristics
that a protein must have in order to be considered an allergen includes the induction of
immunoglobulin-E (IgE) production by B lymphocytes. Allergens that have this
potential of cross link with IgE frequently have very similar sequences. The interaction
between the allergen and IgE is crucial for triggering a cascade reaction which leads to
the allergy. The objective of the present work was to evaluate the allergenic potential
of the recombinant TcPR-10 protein together with mutant strain of the gene used in the
BALB/c murine model. The mutant substitutions (T10P, I30V, H45S) were inserted
in the TcPR10 gene using the overlap technifque by PCR (Overlap extension PCR).
The product was cloned using the pET28a vector (Novagem) and expressed in
Escherichia coli BL21 (DE3). The allergenic potential analysis was carried out
through

the

structural

data

base

of

allergenic

proteins

(SDAP

-

http://fermi.utmb.edu/SDAP) using the following parameters: (i) identity greater than
xi

35% in a window of 80 amino acids and (ii) alignment with 6 continuous amino acids
between the consulted sequence and those available in the SDAP Base.

The

immunological assays were carried out in 8-12 week old female BALB/c mice. The
mice were sensitized by subcutaneous injection in three periods (0, 14 and 28 days)
using 10µg of the proteins with 2mg of Al(OH)3. For the 35 and 36 days after the first
sensibilization the intranasal challenges were carried out (10µg of protein). The assays
were designed in three experimental groups: (n=5) protein TcPR10 selv, TcPR-10 mut
and control (PBS). Serum and broncoalveolar wash fluids (BAL) were collected for
quantification of immunoglobulins (IgG e IgE) and analysis of the presence of cellular
infiltration, respectively. The lungs were collected for histological evaluations by
Hematoxylin and Eosine coloration and for tissue expression of the iNOS
immunohistochemical technique.

Sequence analysis of

TcPR-10 in the SDAP

resulted in alignment with 7 distinct groups of food allergens Dau c 1 (carrot), Pet c
PR10 (salsa), Tar o RAP (dandelion), Api g 1 (cellery), Mad 1 (apple), Pru ar 1
(damascus), Cor 1 (hazel nut) and one group of pollen allergen Bet v 1 (B. verrucosa).
Based on the sequence of continuous amino acids, the TcPR-10 gene presented
similarity mainly in the glycine rich region (P loop motif), the sequence also presented
similarity greater than 50% with the Mad 1, Pru ar 1 and Bet v 1 genes. Results show
an increase of total IgE in the serum of animals challenged with wild TcPR-10
(p<0,01), not presenting any difference with the control and mutant groups (p>0,05).
No increase in IgG was detected between the groups (p=0,45). In the histopathology of
the lung tissue it was possible to observe the accumulation of polymorphonuclear
cells. Cells stained for the inducible nitric oxide synthase enzyme (iNOS) were
observed in the TcPR-10 wild and mutant. The TcPR-10 mut protein presentes
ribonuclease activity against RNA of M. perniciosa. The experimental evidence from
the present work support the hypothesis that the TcPR-10 protein has allergenic
potential, whereas the insertion of mutations can produce proteins with capacity of the
reduce events characteristic of allergic diseases including IgE production and nitric
oxide, without the loss of interesting biotechnological properties.
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1. INTRODUÇÃO

Diante do surgimento novos alimentos, drogas e organismos geneticamente
modificados (OGMs) é importante distinguir as proteínas recombinantes alergênicas
das não alergênicas e prever o potencial de ligação cruzada com proteínas do sistema
imune (DEARMAN et al., 2003; IVANCIUC et al., 2009). A avaliação do potencial de
alergenicidade é um dos principais fatores utilizados para garantir a biossegurança de
OGMs (SELGRADE et al., 2009). Uma das características para uma proteína ser
considerada um alérgeno inclui a indução da produção de imunoglobulina E (IgE) por
linfócitos B, caracterísitica da resposta de hipersensibilidade do tipo I (AKDIS, 2006).
O desenvolvimento de OGM por meio de técnicas de engenharia molecular é
uma alternativa para programas de melhoramento genético de plantas com a finalidade
de promover resistência contra patógenos, herbicidas ou estresse ambiental (GALLO;
SAYRE, 2009).

Entre os genes com potencialidade de serem utilizados em

transformação genética de plantas visando à resistência contra doenças se destaca os
que codificam para proteínas relacionadas à patogênese (PR). Muitas proteínas PR de
diversas espécies vegetais vêm sendo identificadas como importantes alérgenos fato
que, consequentemente, limita a aplicação biotecnológica dos mesmos (ASENSIO et
al., 2004; BREITENEDER; EBNER, 2000; HOFFMANN-SOMMERGRUBER,
2000).
No geral, as proteínas relacionadas à patogênese são expressas nas plantas em
situações de defesa contra patógenos (FERREIRA et al., 2007; VAN LOON et al.,
1994). No entanto, essas proteínas podem ser expressas constitutivamente em alguns
tecidos vegetais como polens e frutos que tem uma maior probabilidade de serem
atacados por patógenos ou expostos a condições de estresse (EBNER, 2001). De
acordo com a sequência, características enzimáticas ou biológicas as proteínas PR são
classificadas em 17 famílias, sendo que destas 8 são relatadas contendo proteínas com
homologias à alérgenos de polens ou alimentares (ASENSIO et al., 2004; EBNER et
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al., 2001; HOFFMANN-SOMMERGRUBER, 2002; MIDORO-HORIUTI et al.,
2001).
Dentre as proteínas PRs que apresentam alguma similaridade com alérgenos, a
família 10 (PR-10), caracterizada pela presença de uma região altamente conservada
denominada de „P-loop motif’ que é geralmente relacionada com atividade de
ribonuclease em alguns membros desta família (CHADHA; DAS, 2006; LIU;
EKRAMODDOULLAH, 2006). No entanto, a presença desse domínio é também
relacionada com alergenicidade presente em grãos de pólen (MIRZA, et al., 2000;
SPANGFORT et al., 2003).
Além da presença do motivo P-loop a família PR-10 se caracteriza por
apresentar uma ORF (open reading frame) entre 456 e 489 pares de base que codifica
um polipeptídio entre 151 e 162 aminoácidos com um peso molecular que varia de 15
a 19 kDa (LIU; EKRAMODDOULLAH, 2006). Estruturalmente, os membros da
família PR-10 possuem baixo peso molecular, ponto isoelétrico (pI) acídico, estrutura
tridimensional similar, e diferentemente das outras PRs, não possuem peptídeo sinal,
sendo portanto uma proteína localizada no citosol (CHADHA; DAS, 2006; LIU;
EKRAMODDOULLAH, 2006; SRIVASTAVA et al., 2006). Entre os membros da
família PR-10 se destaca a proteína Bet v 1 considerada o maior grupo de alérgenos de
polens (HOFFMANN-SOMMERGRUBER, 2002; BREITENEDER et al., 1989).
A proteína alergênica Bet v 1 é expressa de forma constitutiva em grãos de
pólen (LARSEN, 1995; GAJHEDE et al., 1996; LIU; EKRAMODDOULLAH, 2006).
Bet v 1 possui uma grande cavidade hidrofóbica permitindo o acesso de pequenas
moléculas ao interior da proteína. A cavidade é, portanto, um ponto chave para
compreensão das funções desta proteína (MOGENSEN et al., 2007). Alguns trabalhos
indicam prováveis funções como, por exemplo, a atividade de ribonuclease, ligação à
citocininas, flavanóides e esteróis (GAJHEDE et al., 1996; MOGENSEN et al., 2007).
A investigação das características de uma proteína alergênica é apontada como
um dos primeiros passos na compreensão do desenvolvimento de respostas
imunológicas que desencadeiam sintomas alérgicos (AKDIS, 2006). Estabilidade à
digestão, proteólise, hidrólise, calor e variações de pH são algumas das características
utilizadas para distinguir alérgenos de outras proteínas (LACK, 2002). Contudo, a
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ocorrência de exceções não permite prever com confiança se uma proteína é alergênica
somente a partir dessas características.
A identificação do potencial de alergenicidade de proteínas é usualmente
realizada utilizando ferramentas de Bioinformática jumtamente com ensaios
imunológicos, conforme é preconizado pela Organização Mundial de Saúde
(IVANCIUC et al., 2009). Os alérgenos que apresentam potencial de ligação cruzada
com IgE têm frequentemente seqüências muito similares (BREITENEDER; MILLS,
2005).
Os sinais clínicos da resposta alérgica são causados pela liberação de
mediadores, a exemplo de grânulos de histaminas presentes nos mastócitos e basófilos.
Este evento é provocado por alérgenos que agregam IgE pré-formados ao receptor
FcεRI (receptor de alta afinidade com IgE) nestas células. A interação entre alérgeno e
IgE é crucial para desencadear reação em cascata que conduz à resposta de
hipersensibilidade (BARNES, 2008; GOULD; SUTTO, 2008; MEDOFF et al., 2008).
A compreensão das bases moleculares envolvidas na resposta alérgica depende
da determinação das conformações estruturais das proteínas alergênicas. Estudos
indicam que determinadas áreas da superfície molecular de proteínas alergênicas são
cruciais para ligação ao anticorpo, a estrutura bioquímica dessas proteínas é
geralmente caracterizada por presença de cavidades e túneis que possuem a capacidade
de se ligarem a íons de metais, esteróides ou flavonóides (BREDEHORST; DAVID,
2001). Esses ligantes, por reduzir a mobilidade da estrutura, podem oferecer
estabilidade térmica à proteína ou resistência às proteases tornando-as mais acessíveis
aos componentes do sistema imune (BREITENEDER; MILLS, 2005).
As doenças alérgicas vêm se apresentando como um problema crescente de
saúde pública em diversos países (AKDIS, 2006) sendo os grãos de pólen apontados
como responsáveis por 30% dessas doenças (BUFE et al., 1998). Portanto,
considerando que em alguns tecidos as proteínas PR são expressas de forma
constitutiva, a exemplo de polens e frutos (EBNER et al, 2001) o emprego de genes
que codificam para proteínas PR, contendo domínio alergênicos, pode ser inviável
para futuras aplicações no melhoramento genético de plantas.
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No patossistema Theobroma cacao e Moniliophthora (=Crinipellis) perniciosa
foi identificado uma proteína PR pertencente à classe 10, denominada de TcPR-10,
que apresenta grande potencial biotecnológico por possuir atividade antifúngica e de
ribonuclease contra o agente etiológico da vassoura-de-bruxa uma das doenças mais
devastadoras da cultura do cacaueiro (PURGATINIK et al., 2009). Porém é
desconhecido o potencial alergênico dessa proteína. Portanto, o presente projeto tem
como objetivo avaliar o potencial de alergenicidade da proteína antifúngica TcPR10
por meio de ferramentas de Bioinformática e ensaios imunológicos, assim como
desenvolver e testar linhagens mutantes da proteína com capacidade alergênica
reduzida ou nula, mas que mantenham a atividade de ribonuclease da proteína.
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REVISÃO DE LITERATURA

2. 1 Proteínas relacionadas à patogênese (PR)

O estabelecimento de infecções por patógenos em plantas depende da eficiência
do patógeno em ultrapassar os mecanismos de defesa das plantas (HEATH, 2009).
Esses mecanismos de defesa podem ser pré-formados, a exemplo de barreiras
morfológicas como cutículas, pilosidade, cerosidade, lignina e barreiras químicas
como compostos antimicrobrianos; ou induzidos como formação de papilas,
modificações na parede celular, produção de fitoalexinas e proteínas relacionadas à
patogênese (Ps-RP) (CHONG et al., 2008; SELS et al., 2008; VAN LOON et al.,
2006).
Os mecanismos de defesa são ativados pelo reconhecimento de proteínas de
avirulência (avr), expressas no patógeno, por proteínas correspondentes em plantas,
derivadas dos genes de resistências (genes R) (FLOR, 1971). Esta interação gene-agene entre planta e patógeno que resulta na resistência à doença é designada de
incompatível. Na ausência do reconhecimento gene-a-gene, devido a ausência de gene
de avirulência no patógeno e/ou gene R no hospedeiro a interação é designada de
compatível (suscetível) (GLAZEBROOK, 2005; HEATH, 2009).
O reconhecimento gene-a-gene (avr x R) levará à ativação de mecanismos de
resistência no hospedeiro que pode ser desencadeada pela produção de espécies
reativas de oxigênio (ROS) ou por morte celular vegetal no sítio de infecção do
fitopatógeno conhecida resposta de hipersensibilidade (HR) (GLAZEBROOK, 2005).
A resposta de hipersensibilidade (HR) tem como conseqüência à ativação de
cascatas de defesa resultando mecanismos de resistência localizada (Localized
acquired resistance - LAR), como também, em locais distantes do sítio de infecção,
processo denominado de resistência sistêmica adquirida (SAR-Systemic Acquired
Resistance) que é caracterizado por conferir uma resistência mais duradoura e ampla
contra agentes patogênicos (DURRANT; DONG, 2004). Molecularmente, a SAR é
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caracterizada pelo aumento na expressão de genes relacionados à patogenicidade (PR)
(DURRANT; DONG, 2004). Além de ser induzida em resposta contra a invasão de
patógenos a resistência sistêmica também é desencadeada por microrganismos
benéficos como as rizobactérias promotoras de crescimento de plantas (Plant GrowthPromoting Rhizobacteria-PGPR) que atuam reduzindo doenças em plantas através da
ativação de genes de resistência o que caracteriza a resistência sistêmica induzida
(ISR-Induced Systemic Resistance) (VAN LOON, 2007). Apesar de ISR e SAR muitas
vezes serem tratadas quase como sinônimos, as vias metabólicas de ativação de cada
fenômeno são diferentes. Geralmente, distingue-se ISR de SAR quanto ao fato de que
a ISR não apresenta via metabólica dependente de ácido salicílico e também por neste
mecanismo não haver acúmulo de proteínas relacionadas à patogênese (Pathogenesisrelated proteins- PR proteins) (PIETERSE et al., 1998; VAN LOON, BAKKER;
PIETERSE, 1998).
As proteínas PR são conhecidas por serem induzidas em contato com uma larga
variedade de patógenos como fungos (CHADA; DAS, 2006; BERTINI et al., 2009),
oomicetos (EVANS; GREENLAND, 1998), bactéria (ROBERT, et al., 2001), vírus
(LEWSEY et al., 2009) e em várias condições de estresse abiótico como salinidade
(LEGAY et al., 2009) e estresse oxidativo (HONG; HWANG, 2005).
O termo proteína relacionadas à patogênese é utilizado para indicar que essas
proteínas não são geralmente detectadas em tecidos saudáveis. A acumulação das
proteínas PR é geralmente relacionada quando plantas são atacadas por patógenos ou
em situações relacionadas como aplicação de produtos que imitem o efeito do ataque
de patógenos, a exemplo do ácido salicílico, jasmonato e etileno (FERREIRA et al.,
2007; VAN LOON et al., 1994; VAN LOON et al., 2006). No entanto, esta definição
causa algumas confusões, pois numerosas atividades enzimáticas são induzidas em
situações patológicas levando, consequentemente, ao aumento da expressão de outras
proteínas que não são classificadas como PR (SELS et al., 2008). Por outro lado,
vários estudos têm demonstrado que algumas proteínas PR são expressas não somente
contra ataques de patógenos, mas também em situações que envolvem estresse
abiótico como salinidade, temperaturas extremas e ferimentos (FERREIRA et al,
2007). Recentemente, foi introduzido o termo “proteína induzíveis relacionadas à
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defesa” (“inducible defense-related proteins”) para designar proteínas que não são
detectáveis em tecidos saudáveis, mas que a indução ocorre depois de infecções
patogênicas. Deste modo, o termo inclui proteínas PR e outras anônimas que são
induzidas em associação com uma resposta de resistência (VAN LOON et al., 2006).
Portanto, o principal critério adotado para classificar uma proteína como PR é se a
mesma foi expressa sob condições de infecção (FERREIRA et al, 2007).

2.2 Famílias de Proteínas relacionadas à patogênese e alergenicidade

As proteínas das famílias PR são ativadas em várias células para aumentar a
rigidez da parede celular e sinaliza para a transdução de genes voltados para atividade
antimicrobiana (VAN LOON et al., 2006). A determinação da estrutura e
funcionalidade de proteínas PR levou a identificação de 17 famílias classificadas de
acordo com a ordem que foram descritas.
Análise da sequência de aminoácidos e função de muitas proteínas alergênicas
tem levado à classificação dessas moléculas como proteínas PR. Muitas proteínas PR
são estáveis em pH baixo, apresentam resistência a protease características que são
comuns em proteínas alergênicas (EBNER et al., 2001). Oito famílias PR têm sido
identificadas apresentando homologia com alérgenos de polens ou alimentares
(HOFFMANN-SOMMERGRUBER, 2002; ANSENSIO et al., 2004) (Tabela 1).
A família PR-1, a primeira a ser descoberta, ainda permanece com a função
pouco conhecida (VAN LOON et al., 2006). Embora, tenha sido demonstrado que
apresentam atividade antifúngica in vitro e em plantas de tabaco transgênicas
expressando PR-1 (FERREIRA et al, 2007). Proteínas desta família são altamente
estáveis e resistentes a diversas proteases (VAN LOON; VAN STRIEN, 1999). Uma
relação de aproximadamente 30% de identidade tem sido encontrada entre sequências
de proteínas PR-1 e alérgenos de vespas, venenos de formigas como, por exemplo, Dol
m 5, Ves v 5, e Vesp c 5 (ANSENSIO et al., 2004). Identidade com alérgenos
alimentares também vem sendo relatado, por exemplo, a proteína Cuc m 3, isolada de
melão
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e caracterizada como alérgeno alimentar, apresentou 60% de identidade com
sequencias de proteínas PR-1 isoladas de uva e pepino (ANSENSIO et al., 2004).
A família PR-2 classificada como β-1-3 endoglucanase atua na parede celular
de fungos degradando glicano (VAN LOON et al., 2006). A enzima β-1-3
endoglucanase isolada de seringueira (Hevea brasiliensis), denominada de Hev b 2, é
caracterizada também como alérgeno presente no látex dessas plantas e apresenta
homologia com proteínas PR-2 (SUNDERASAN et al., 1996). Além de atuar na
resposta de defesa de plantas as endoglucanase podem estar envolvidas na formação de
tubos germinativos de grãos de polens, maturação de frutos e germinação de sementes
(HOFFMANN-SOMMERGRUBER; MILLS, 2009).
As famílias PR-3, PR-4, PR-8 e PR-11 são identificadas como endoquitinases
(VAN LOON et al., 2006). Quase todas as quitinases vegetais degradam o polímero
quitina presentes no exoesqueleto de insetos e na parede celular de fungos
(BREITENEDER; EBNER, 2000). Entre as famílias de quitinases somente a PR-11
não apresenta homologia com alérgenos. Proteínas PR-3 e PR-4 estão presentes no
látex de várias plantas, sendo derivadas de uma mesma proteína precursora Hev b 6,
modificações pós traducionais nesta proteína produz o fragmento Hev b 6.02, que
possui homologia com PR-3, e o Hev b 6.03, homólogo de PR-4, ambos relatados
como alergênicos (MIDORO-HORIUTI, et al., 2001). A proteína Hev b 6 tem
identidade de 70% com a sequência de aminoácidos da endoquitinase Per s 1
caracterizada por inibir crescimento de fungos (MIDORO-HORIUTI, et al., 2001).
Proteínas da família PR-8 além de quitinase também tem atividade de lisozima. Um
das principais proteínas alergênicas do latex de H. brasiliensis, hevamina, exibe
atividade de lizosima e quitinase sendo homóloga a PR-8 (HOFFMANNSOMMERGRUBER, 2002).
Conhecida como taumatina, a família PR-5 possui diversas funções incluindo
atividade antifúngica (BREITENEDER; EBNER, 2000). Várias proteínas classificadas
como PR-5 são identificadas como alérgenos entre elas a Jun a 3 em pólens de
junípero (Juniperus ashei), Pru av 2 em cereja (Prunus avium), Mal d 2 em maçã
(Malus domestica) , Cap a 1 em pimentão (Capsicum annuum), Pru p 2 em pêra
(Prunus pérsica) (MIDORO-HORIUTI, et al., 2001; CHEN et al., 2008). A presença
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de uma estrutura rígida formada por ligações dissulfeto em proteínas PR-5 contribuem
para resistência dessas proteínas ao tratamento térmico e à degração proteolítica
(HOFFMANN-SOMMERGRUBER; MILLS, 2009).
As famílias PR-6 e PR-7 incluem os inibidores de proteases, enquanto a PR-9
são peroxidases atuando na lignificação da parede celular vegetal (FERREIRA et al,
2007).
A família PR-10 é conhecida por apresentar atividade de ribonuclease que pode
está diretamente relacionada com a atividade antifúngica dessas proteínas (CHADA;
DAS, 2006). Entre as proteínas alergênicas classificadas como PR-10 a Bet v 1 isolada
de Betula verrucosa é o principal alérgeno presente em grãos de polens
(BREITENEDER; EBNER, 2000). Alérgenos alimentares também são relatados
fazendo parte da família PR-10 como Pru p 1 de pêra (Prunus pérsica), Mal d1 maçã
(M. domestica), Pru av 1 em cereja (P.avium), Pru ar 1 em damasco (Prunus
armeniaca) e Dau c 1 em cenoura (Daucus carota) (CHEN et al., 2008; EBNER et al.,
2001).
As proteínas pertencentes à família PR-12 atuam como defensinas (VAN
LOON et al., 2006). As tioninas, família PR-13, tem ampla atividade antibacteriana e
antifúngica (VAN LOON et al., 2006).
A família PR-14 é conhecida por sua facilidade na transferência de
fosfolipídeos entre as membranas, por apresentar atividade antifúngica e antibacteriana
(SELS et al., 2008). Proteínas de transferência de lipídeos (LTP) são os principais
alérgenos alimentares de frutos da família Rosaceae, com elevada estabilidade à
enzimática digestão (HOFFMANN-SOMMERGRUBER; MILLS, 2009). Ligações
disulfeto intramoleculares conferem estabilidade a esta classe de proteína sendo uma
característica relacionada com propriedades alergênicas de proteínas desta família
(EBNER et al., 2001). Os alérgenos Mal d 3 (maçã) e Pru p 3 (pêra) são classificados
como pertencentes à família PR-14 (HOFFMANN-SOMMERGRUBER, 2000).
As famílias PR-15 e PR-16 são classificadas como oxalato-oxidase e proteínas
relacionadas a oxalato oxidase, respectivamente, geram peróxido de hidrogênio que
pode ser tóxicos para os patógenos ou estimular respostas de defesas nas plantas. A
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descoberta mais recente foi a família PR-17 que não tem função esclarecida
(FERREIRA et al., 2007).

Tabela 1. Alérgenos homólogos à proteínas PRs
Família
PR-1
PR-2
PR-3
PR-4
PR-5
PR-8
PR-10

Propriedades
Antifúngica
β-1-3 glucanase
Quitinase (Classe I)
Quitinase
Taumatina (TLP)
Quitinase
Ribonuclease

PR-14

Proteína
transferência de
lipídios (LTP)

Alérgenos
Cuc m 3
Hev b 2
Pers a 1, Hev b 11, Cas s 5
Hev b 6
Pru av 2, Mal d 2, Cap a 1, Jun a 3
Hevamina
Bet v 1, Cor a 1, Aln g 1, Car b 1, Cas s 1, Mal d
1, Api g 1, Pru av 1, Pru p 1, Pru ar 1, Pyr c 1,
Dau c 1,
PcPR-1
Pru p 3, Mal d 3, Gly m 1, Pru av 3, Art v 3,
Amb a 6, Par j 1,2, Cas s 8, Cor a 8, Jug r 1,
Aspa o 1, Vit v 1, Hev b 12, Zea m 14, Ole e 7

Fonte: HOFFMANN-SOMMERGRUBER (2002).

2.3 Proteínas relacionadas à patogênese da família 10 (PR-10)

A família PR-10 compreende um grupo de proteínas de baixo peso molecular
com aproximadamente 155-163 resíduos de aminoácidos, acídicas que apresentam
resistência a proteases e não possuem peptídeo sinal sendo, portanto, citosólicas
(FERNANDES et al., 2009; LIU; EKRAMODDOULLAH, 2006). É importante
salientar que todas as proteínas PR-10 são codificadas por múltiplos genes, designados
de Ypr10 (HOFFMANN-SOMMERGRUBER, 2002).
A família PR10 compreende dois distintos grupos baseados na similaridade das
sequencias de aminoácidos, localização subcelular e funcionalidade. O primeiro grupo
é denominado de proteínas relacionadas à patogênese intracelular (intracelular
pathogenesis – related proteins – IPR) que possui homologia com ribonucleasese, o
segundo grupo é (S)-norcoclaurine-síntese (NCS) (LIU; EKRAMODDOULLAH,
2006).
A maioria dos genes de PR10 pertencentes ao grupo das proteínas IPR possuem
uma região de leitura (ORF) de 456 a 489pb codificando um polipeptídeo de 151-162
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(HOFFMANN-

SOMMERGRUBER, et al 1997). Já os membros do grupo NCS possuem uma ORF de
633 a 696 bp com massa molecular de 26kDa. apresentando uma suposta homologia
de 28-38% com proteínas IPR. Membros dos grupos NCS diferem de proteínas IPR
pelas extensões de oligopeptídeos em ambas as extremidade C-terminal e N-terminal.
A presença de peptídeos sinais na região N-terminal de NCS indicam que estas
proteínas façam associação com compartimentos subcelulares, exceto no citosol (LIU;
EKRAMODDOULLAH, 2006).
Alinhamento de sequencias de aminoácidos de PR-10 mostram que há somente
4 aminoácidos invariáveis na família PR-10 que corresponde ao motivo P-loop rico em
glicina (GxGGxGxxK) (CHADA; DAS, 2006). O P-loop é relacionado com atividade
de ribonuclease identificados em membros desta família e também com provável sítio
de ligação de nucleotídeos, citocininas, esteróides e flavonóides (BANTIGNIES et al.,
2000; GAJHEDE et al., 1996).
A atividade de ribonuclease tem sido identificada em vários membros da família
PR-10. A proteína recombinante AhPR10 isolada de Arachis hypogaea foi identificada
apresentando atividade de ribonuclease e também antifúngica contra os patógenos do
amendoim Fusarium oxysporum e Rhizoctonia solani (CHADA; DAS, 2006). A função
catalítica de ribonuclease juntamente com atividade antifúngica também foi observada
para a proteína CaPR-10 isolada de pimenta (Capsicum annuum) (PARK et al., 2004). A
proteína Bet v 1 isolada de B. verrucosa também apresenta atividade de ribonuclease
(SWOBODA et al., 1995). A proteína recombinante TcPR-10 expressa em sistema
recombinante de Escherichia coli demostrou atividade de ribonuclease e atividade
antifúngica contra o patógeno M. perniciosa e contra linhagens de Saccharomyces
cerevisiae (PURGATINIK et al., 2009).
Análise da estrutura cristalizada de várias proteínas PR-10 demonstra que a
estrutura tridimensional destas proteínas são similares (LIU; EKRAMODDOULLAH,
2006). No geral, cada proteína consiste 3 cadeias α-hélice (α1-α3) ao redor de 7
folha-β (β1-β7) a conexão entre as α-hélice e folha-β é realizada por pequenas
estruturas P-loop L1 a L9. O motivo conservado P-loop (GxGGxGxxK) localiza-se em
L4, região entre β2 e β3. Uma cavidade interna foi identificada em algumas PR-10
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(FERNANDES et at., 2009) (Figura 1). A estrutura tridimensional de Bet v 1,
investigada por cristalografia e ressonância magnética nuclear revelou que a região
rica em glicina está envolvida na formação desta cavidade (GAJHEDE et al., 1996).
A busca pelo esclarecimento da função biológica de proteínas PR10 está
centralizada na cavidade interna, que poderia funcionar como um sítio de ligação ou
reservatório para ligantes hidrofóbicos no ambiente aquoso da célula (FERNANDES
et al., 2009). Estes resíduos hidrofóbicos são responsáveis por interações ligantes
apolares e possivelmente como substrato para atividades enzimáticas (MARKOVICHOUSLEY et al., 2003). Esta sustentação se deve, em parte, pela similaridade
apresentada entre proteínas PR10 e proteínas de ligação obrigatórias como CSBP e
START (PASTERNAK et al, 2006; TSUJISHITA et al., 2000).

Figura 1. Estrutura tridimensional da proteína LIPR-10 (Lupinus luteus)
mostrando estruturas de α-hélice e folha-β conectadas por P-loop. A
cavidade interna é demonstrada como uma malha quadriculada no
inteior da molécula. Retirado de FERNANDES et al., 2009.

Fernandes e colaboradores (2009) demonstram que a proteína LIPR-10
submete-se à adaptação estrutural quando alguma molécula se liga à cavidade
28

hidrofóbica, de igual modo, os ligantes apresentam flexibilidade estando sujeitos a
mudanças conformacionais. Essas mudanças indicam que a ligação permite ajuste
mútuo das moléculas o que é caracterizado pela baixa afinidade das ligações
constantes sugerindo que as PR-10 além de funcionar como abrigo para os ligantes
hidrofóbicos também podem ser eficientes na liberação da molécula. Outra possível
função atribuída a membros da família PR-10 é a capacidade de ligação a membranas.
Mogensen e colaboradores (2007) demonstraram que proteínas Bet v 1 se ligam a
vesículas sintéticas de fosfolipídeos e relatam a ocorrência de rearranjos na molécula
nesta condição.
Embora a função biológica de PR10 não seja ainda totalmente esclarecida
vários estudos funcionais de genes homólogos de PR10 indicam atividade de ligação
com a imunoglobulina E (IgE) indicando que estas proteínas são capazes de modular
resposta do sistema imune de mamíferos induzindo inflamações alérgicas (OSMARK
et al., 1998 ). A proteína PR-10 Bet v 1 é um dos alérgenos presente em grãos de
polens (BREITENEDER; EBNER, 2000). Isoformas de Bet v 1 são induzidas sobre
estresse, agentes patogênicos e metais pesados indicando a variabilidade funcional
dessas proteínas (HOFFMANN-SOMMERGRUBER, 2000). Alérgenos alimentares
também são relatados fazendo parte da família PR-10 (MIDORO-HORIUTI et al.,
2001). A proteína Mal d 1, uma PR-10, o principal alérgeno de maçã identificado
apresentando homologia à Bet v 1 reagem com anticorpos IgE em indivíduos
sensibilizados com pólen de árvores. (BREITENEDER; EBNER, 2000). Cerca de 70%
das pessoas que apresentam algum tipo de alergia à polens também exibem a chamada
Síndrome de Alergia Oral, uma alergia alimentar mediada também por IgE
(HOFFMANN-SOMMERGRUBER et al., 1999).

2.4 Características principais de proteínas alergênicas

Alergias surgem em resposta a determinadas proteínas que são capazes de
desencadear reações de hipersensibilidade do tipo I (BREDEHORST; DAVID, 2001).
A habilidade em induzir uma resposta imunológica de produção de IgE em indivíduos
suscetíveis que culminam em manifestações alérgicas a exemplo, da asma, renite e
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dermatite atopica é uma das principais características de um alérgeno. De acordo
Breiteneder e Mills (2005) três fatores trabalham em conjunto para provocar
sensibilização em um indivíduo predisposto para qualquer alérgeno (i) a constituição
genética do indivíduo exposto, (ii) a estrutura molecular do alérgeno e (iii) as
propriedades bioquímicas e físicoquímicas dos alérgenos.
Um pequeno número de famílias protéicas é considerado como alergênico,
indicando que essas proteínas não são distribuídas aleatoriamente entre famílias de
proteínas conhecidas, mas que estão restritas a famílias específicas (HOFFMANNSOMMERGRUBER; MILLS, 2009). Segundo Ivanciuc e colaboradores (2009) das
9318 famílias de proteínas disponíveis na base Pfam somente 130 são identificadas
como alergênicas. Este fato pode indicar que existem estruturas conservadas e
atividades biológicas que desempenham um papel determinante nas propriedades
alergênicas de proteínas (HOFFMANN-SOMMERGRUBER; MILLS, 2009).
Propriedades bioquímicas e fisícoquímicas específicas são utilizadas para
caracterizar proteínas como alérgenos (HOFFMANN-SOMMERGRUBER; MILLS,
2009). Segundo Shakib e colaboradores (2008) características estruturais da superfície
de proteína, atividade de protease e padrões de glicosilação podem agir
individualmente ou coletivamente na atividade alergênica de proteínas.
A determinação das conformações estruturais das proteínas alergênicas
envolvidas na ligação com IgE permite uma compreensão melhor das bases
moleculares envolvidas na resposta alérgica. Os poucos estudos baseados na estrutura
tridimensional de proteínas alergênicas revelam que as mesmas possuem em comum
uma forma esférica. Estudos indicam que determinadas áreas da superfície molecular
de proteínas alérgicas são cruciais para ligação de IgE (BREDEHORST; DAVID,
2001).
A estrutura bioquímica de proteínas alergênicas é geralmente caracterizada por
presença de cavidades e túneis que possuem a capacidade de se ligarem à íons de
metais, esteróides ou lipídios ligantes. Esses ligantes, por reduzir a mobilidade da
estrutura, podem oferecer estabilidade térmica à proteína ou resistência contra ação de
proteases tornando a proteína mais acessível para o sistema imune (AKDIS, 2006;
BREITENEDER; MILLS, 2005). Em se tratando de íons metálicos geralmente eles se
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integram totalmente na estrutura da molécula se o íon for retirado da molécula a
dobradura da proteína poderá ser modificada.

A capacidade de ligação reduz a

mobilidade da estrutura aumentando a estabilidade térmica (BREITENEDER; MILLS,
2005).
Estabilidade é o termo usado para descrever a capacidade de uma proteína manter
sua conformação nativa após tratamentos sejam eles químicos como uréia, físicos
como variações de temperatura ou de resistência a exemplo de degradação por
proteases (BREITENEDER; MILLS, 2005). A presença de ligações dissulfeto é uma
das características estruturais relacionadas com a estabilidade de proteínas, o alérgeno
albumina, por exemplo, possui 4 ligações dissulfeto conservadas que podem estar
relacionada com características de termoestabilidade, resistência a pH extremos e
proteólise presentes nestas proteínas.
A atividade de protease também é uma característica bioquímica que pode
contribuir na atividade alergênica de proteínas. A atividade proteolítica demonstra
causar irritações na superfície das mucosas humanas (BREDEHORST; DAVID,
2001).

2.5 Análise de Bioinformática na identificação do potencial de alergenicidade

Consulta à base de dados empregando alinhamento de sequência é um dos
passos iniciais na identificação do potencial de alergenicidade de proteínas. Alérgenos
que apresentam potencial de reatividade cruzada têm frequentemente seqüências muito
similares. Uma identidade de sequência acima de 50% é altamente relevante para
indicar um potencial de reatividade cruzada (HOFFMANN-SOMMERGRUBER;
MILLS, 2009), entretanto, não é um valor universalmente aceito (IVANCIUC et al.,
2009). Portanto, a utilização de um único critério não é suficiente para prever o
potencial de alergenicidade de proteínas (BREITENEDER; MILLS, 2005). É
crescente os estudos envolvendo sequenciamento de aminoácidos e determinação da
estrutura de proteínas identificadas como alergênicas, no entanto, somente através de
estudos bioquímicos uma proteína pode ser associada com a capacidade de induzir
alergenicidade. (AKDIS, 2006).
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A utilização de análises de Bioinformática para avaliação do potencial
alergênico de proteínas tem como objetivo determinar se existem indícios de
determinada proteína ter sequência e estrutura similar a algum alérgeno já
caracterizado, pois sendo confirmada a semelhança é provável a ocorrência de reações
alérgicas cruzadas (GOODMAN, 2008; THOMAS et al., 2008).
A Organização Mundial de Saúde juntamente com Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/WHO) tem adotado medidas baseadas
em dados gerados por ferramentas de Bioinformática para prever o potencial de
alergenicidade de sequências protéicas (BREITENEDER; MILLS, 2005). Dois
parâmetros são indicados, ambos baseados em alinhamentos de sequências, um que
indica uma identidade maior que 35% em uma janela de 80 aminoácidos e o outro um
alinhamento com 6 aminoácidos contínuos entre a sequência consultada e as
disponíveis nas Bases de Dados já relatadas como indutoras da produção de IgE
(BREITENEDER; MILLS, 2005; IVANCIUC et al., 2009).
A identificação do potencial de alergenicidade fundamentado nos parâmetros da
FAO/WHO é usualmente realizada por consultas de varredura em base de dados de
proteínas alergênicas (IVANCIUC et al., 2009a). Existem várias bases de dados que
disponibilizam sequências e informações sobre proteínas alergênicas a exemplo da
União

Internacional

de

Sociedades

Imunológicas

(http://www.allergen.org),

AllAllergy (http://allallergy.net/), Banco de Dados de Informações Biotecnológicas
sobre Segurança Alimentar (National Center for Food Safety and Technology,
http://www.iit.edu/~sgendel/fa.htm) (IVANCIUC et al., 2009b). Entretanto, não há um
valor universalmente determinando um grau de similaridade que indica um potencial
de reatividade cruzada com IgE (IVANCIUC et al., 2009b).
Com o objetivo de reunir ferramentas que possibilitassem distinguir com
segurança proteínas alergênicas foi criado o Banco de Dados Estrutural de Proteínas
Alergênicas (SDAP, http://fermi.utmb.edu/SDAP/) que busca determinar motifs
específicos em membros de famílias alergênicas que pode distinguí-las das não
alergênicas (IVANCIUC et al., 2009a). O SDAP dispõe de ferramentas que
possibilitam a realização de alinhamentos baseados nos dois critérios propostos por
FAO/WHO. O SDAP disponibiliza também alinhamento baseado no FASTA, no
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entanto este formato não foi projetado para comparar sequências curtas, como epítopos
reconhecidos por IgE que tem sido identificado em muitos alérgenos (IVANCIUC et
al., 2009b).
Em recente validação do parâmetro de identidade maior que 35% em uma
janela de 80 aminoácidos realizado no SDAP observou-se que o teste identifica
corretamente 92,29% dos alérgenos. Se este limite for aumentado para 45% a fração
de alérgenos identificados diminui para 90,45%, por outro lado se o limite diminuir
para 15% a ferramenta identifica corretamente 99,10% dos alérgenos. No entanto, se
este limiar de 15% for mantido 78,25% das sequências protéicas disponíveis no
SwiisProt, Banco de dados de anotações protéicas, serão consideradas alergênicas.
Portanto, conclui que este parâmetro por si só não pode ser usado como determinante
para identificar alérgenos (IVANCIUC et al., 2009b).
Um avanço diferencial do SDAP foi o desenvolvimento e validação do índice
PD (Propriedade da Distância Fisicoquímica) uma medida de similaridade entre duas
sequências (Ivanciuc et al., 2003). O PD é utilizado para identificar com significância
estatística áreas presentes nos alérgenos catalogados no SDAP que são conhecidas
como grupos de ligação à IgE. Peptídeos com sequências idênticas para ligações à
epítopos de IgE apresentam um valor PD igual a zero, com substituições
conservadoras de alguns aminoácidos ficam no intervalo de 0-3. Peptídeos com
semelhança reconhecida em suas propriedades fisicoquímicas geralmente tem um PD
abaixo de 10 (IVANCIUC et al., 2009b).
O índice PD é baseado em descritores de aminoácidos E1-E5 que foram
determinados por uma escala multidimensional de 237 propriedades físicoquímicas de
aminoácidos (SCHEIN et al., 2005). Usando os descritores físicoquímicos as
propriedades dos 20 aminoácidos de ocorrência natural podem ser numericamente
sumarizadas em cinco valores.

Por exemplo, três dos descritores correlacionam

hidrofobicidade, tamanho e polaridade dos aminoácidos. Cada aminoácido é
representado como um ponto no espaço de dimensões E1-E5 e a similaridade entre
dois aminoácidos é inversamente correlacionado com a distância entre os dois pontos
que representam os aminoácidos (IVANCIUC et al., 2009b).
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Por estar baseado na escala de propriedades físicoquímicas o PD pode ser usado
com sucesso na determinação de homologia e similaridade de alérgenos relacionados
(IVANCIUC et al., 2003).
A proposta de utilização de E-scores maximiza a avaliação do alinhamento da
similaridade FASTA e melhora na precisão de identificar homologias além da
identidade partilhada que correspondem aos critérios percentuais atualmente descritos
no Codex Alimentarius (2003) (SILVANOVICH et al., 2009).
Como a maioria dos alérgenos pode ser agrupados em apenas 31 famílias
(Pfam) é um indicativo que a bioinformática tem abordagens que podem ser úteis para
prever o potencial de alergenicidade de proteínas.
Alguns autores destacam que a utilização de sequências curtas como 6 a 8
aminoácidos contribui para a ocorrência de falsos positivos (STADLER; STADLER,
2003; SILVANOVICH et al., 2006). No entanto, outros autores destacam que
sequências curtas podem indicar um possível epítopo de IgE (GOODMAN, 2008;
LADICS et al., 2006).
Goodman (2008) destaca que as análises de bioinformáticas mais eficientes para
identificação de potencial de alergenicidade são realizadas em bancos de dados
específicos para proteínas alergênicas. E, ressalta ainda que devido à defasagem de
tempo de atualização dos bancos de dados uma etapa de comparação usando o BLAST
no banco NCBI com uma delimitação de palavras-chaves “alérgeno” é recomendada
para capturar sequências não identificadas. Os resultados das análises de
Bioinformática servem para direcionar a necessidade de realização de testes
sorológicos.
2.6 Hipersensibilidade – Tipo I: foco inflamação nas vias aéreas

As reações de hipersensibilidade tipo I, também conhecida como reação
alérgica, são caracterizadas pelo desenvolvimento de respostas imunes exagerada
mediada pela Imunoglobulina E (IgE) contra moléculas que normalmente são inócuas
envolvendo interações complexas entre fatores ambientais e genéticos (CORRY;
KHERADMAND, 1999; REPA et al., 2004). O desenvolvimento da resposta alérgica
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é um processo que envolve várias etapas entre elas a sensibilização com o alérgeno,
produção de anticorpos IgE e estabelecimento de sintomas clínicos (BREDEHORST;
DAVID, 2001; COOKSON, 1999).
Os sintomas clínicos mais comuns da reação de hipersensibilidade mediados
por IgE são as urticárias caracterizadas por erupções na pele e alergia sazonal que
envolve espirros e inflamações no tecido das vias aéreas. As condições mais críticas
são a asma que envolve inflamações crônicas das vias aéreas e anafilaxia (falta de ar
com redução da pressão arterial) (CORRY; KHERADMAND, 1999). Os processos
alérgicos que levam a inflamações nas vias aéreas têm em comum a ativação da
expressão de proteínas inflamatórias incluindo citocinas, quimiocinas, moléculas de
adesão, enzimas inflamatórias e receptores celulares culminando em uma resposta
exarcerbada do sistema imune (BARNES, 2008).
Processos inflamatórios nas vias aéreas iniciam geralmente com uma etapa de
sensibilização que levam a geração de uma resposta célula T antígeno específica.
Células dendríticas, localizadas no epitélio das vias aéreas, atuam na apresentação de
antígenos processados para as células Th2 (BARNES, 2008; MEDOFF et al., 2008;
COOKSON, 2004). Uma vez sensibilizado a reexposição ao antígeno leva a uma
resposta inflamatória exacerbada. Nesta etapa o alérgeno pode reagir com células do
sistema imunológico inato, a exemplo das células dendríticas, assim como, pode se
ligar a IgE pré-formados levando a imediata liberação dos mediadores dos mastócitos
(MEDOFF et al., 2008).
O ponto que define a resposta alérgica está na ligação cruzada do alérgeno com
IgE presente em mastócitos e basófilos (BREDEHORST; DAVID, 2001). A
desgranulação de mastócitos e basófilos liberam substâncias vasoativas, incluindo
histamina, e ainda quimiocinas (AKDIS; AKDIS, 2007). Esses mediadores
inflamatórios juntamente com citocinas liberados por linfócitos Th2 são responsáveis
pela resposta de hipersensibilidade que causa um afluxo de leucócitos a exemplo de
eosinófilos, neutrófilo, monócitos e linfócitos que infiltram os tecidos afetados
(BREDEHORST; DAVID, 2001).
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Os alérgenos inalados e processados uma vez capturados, nos tecidos linfóides
levam à ativação e diferenciação de celulas T. Estas células ativadas migram para as
vias aéreas onde secretam as citocinas (MEDOFF et al., 2008).
Os mecanismos imunológicos que levam aos processos inflamatórios das vias
aéreas são mediados por diferentes tipos de células do sistema imune, em especial por
diferentes linhagens de células T (BARNES, 2008). A linhagem de células T
conhecida como auxiliares são diferenciadas de acordo com dois padrões principais de
secreção de citocinas. As células T auxiliares tipo 1 (T helper1 - Th1) secretam
principalmente interleucina (IL)-2, interferon (IFN)-γ e fator de necrose tumoral
(TNF)-α que estão envolvidas em mecanismos de defesa contra patógenos
intracelulares e antagonizam respostas de IgE. Já as células Th2 secretam citocinas
como IL-4, IL-5, IL-6, IL-9 e IL-13 que geralmente coordenam respostas de defesa
contra patógenos extracelulares, helmintos e processos alérgicos (CORRY;
KHERADMAND, 1999; COOKSON, 2004). Os efeitos da produção de citocinas por
células Th2 são responsáveis por praticamente todas as manifestações fisiopatológicas
de alergia (ROMAGNAN, 2001), a exemplo da produção de IgE por células B,
produção de muco e migração de eosinófilos para os tecidos (AKDIS; AKDIS, 2007).
Recentemente, tem sido descoberto um novo subconjunto de células T as células T
regulatórias (Treg) que tem implicações nas doenças alérgicas (HOLGATE; POLOSA,
2008).
Em inflamações alérgicas das vias aéreas humanas e murinas há uma
predominância de células Th2 que através da secreção de citocinas IL-4 e IL-13 levam
à produção de IgE por células B (BARNES, 2008; COOKSON, 2004; HOLGATE;
POLOSA, 2008). A citocina IL-5 é responsável pela diferenciação de eosinófilos e IL9 atrai e dirige a diferenciação de mastócitos. A IgE alérgeno específica produzida por
células B além de se ligar aos receptores de alta afinidade FcεRI também se liga aos
receptores de baixa afinidade para IgE (FcεRII), expresso por outras células
inflamatórias incluindo células B, macrófagos e possivelmente eosinófilos (BARNES,
2008).
Os linfócitos Th1 também são recrutados para os tecidos pulmonares em
resposta a processos inflamatórios onde podem aumentar ou diminuir a gravidades da
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reação alérgica (MEDOFF et al, 2008). As citocinas IL-2 e IFN- γ podem suprimir a
síntese de IgE através de efeitos diretos sobre as células B (CORRY;
KHERADMAND, 1999). Citocinas produzidas por Th1 também contribuem para a
indução de óxido nítrico em processos alérgicos, o IFN- γ, por exemplo, é considerado
responsável por regular a expressão de iNOS e produção de NO em macrófagos
(SAREILA et al., 2006).

Antígeno
Epitélio
Contato com o alérgeno

Quimiotaxia e
ativação celular

Linfócito
Th2

IL-4
IL-5
IL-10
IL-13

Processamento do
antígeno

Linfócito
B
Produção de IgE

Ligação de IgE a receptores
FcεRI ativando os mastócitos

Figura 2. Etapas de cascata da resposta alérgica. O alérgeno reconhecido é
processado por células apresentadoras de antígeno (APC) que levam
a ativação de linfócitos T com a produção de citocinas. As citocinas
induzem a síntese de IgE por células B. A ligação de IgE com
receptores FcεRI de mastócitos e subseqüente ligação de antígenos
levam a liberação de mediadores da resposta alérgica (Adaptado de
SHAKIB et al., 2008).
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2.7 Função do óxido nítrico em inflamações das vias aéreas

Recentemente, tem se investigado o papel do óxido nítrico (NO, do inglês nitric
oxide) na modulação da resposta Th1/Th2 em processos inflamatórios das vias aéreas
(SANDERS, 1999). O NO é um radical livre sintetizado pela ação das enzimas óxido
nítrico sintase (NOS) que são identificadas em três isoformas (i) constitutiva endotelial
(eNOS ou NOSI), (ii) induzível (iNOS ou NOSII) e (iii) constitutiva neural (nNOS ou
NOSIII) (SANDERS, 1999; LI; POULOS, 2005). As enzimas sintases de óxido nítrico
(NOS) catalizam a conversão oxidativa de L- arginina (L-Arg) para NO e L – citrulina
na presença de O2 e NADPH como co-substratos e (6R)-tetrahidrobiopterina (BH4),
FAD, FMN e ferro protoporfirina IX como co-fatores (KNOWLES; MONCADA,
1994). As NOS são enzimas de tamanho variável entre 135 e 160 kDa e a sua forma
monomérica é inativa, a formação de um dímero com um domínio heme é requerido a
atividade das enzimas (LI; POULOS, 2005).
A contribuição do NO nos processos inflamatórios das vias aéreas tem sido
investigados a partir de observações de que indivíduos asmáticos apresentam alto nível
de NO no ar exalado (SANDERS, 1999). Na asma, a isoforma induzível (iNOS) é
expressa levando ao aumento da produção NO que se difunde no lúmen das vias
aéreas, onde podem ser detectados no ar exalado (PUCKETT; GEORGE, 2008). Em
modelo murino também foi mostrado que o NO está envolvido em manisfestações
alérgicas das vias aeríferas. Em estudo com camundongos deficiente para iNOS Xiong
e colaboradores (1999) mostraram que manisfestações da doença, incluindo infiltração
de células inflamatória induzidas por ovalbumina (OVA), alérgeno presente na clara
do ovo utilizado como modelo em estudos de inflamações alérgicas,

são mais

reduzidas do que em camundongos que não são deficientes para a enzima iNOS.
No tecido pulmonar as NOS são expressas por células que se localizam dentro
das paredes das vias aéreas sendo expressas todas as três isoformas, no entanto,
funcionalmente duas isoformas de NOS uma constitutiva e outra induzível são
detectadas (PUCKETT; GEORGE, 2008).
A expressão das nNOS e eNOS é regulada pelo cálcio intracelular e
calmodulina. Produção de NO pelas isoformas constitutivas ocorre rapidamente
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(segundos), é de curta duração e em baixas concentrações (picomoles). Em contraste, a
atividade da iNOS é cálcio independente e sua expressão é regulada ao nível
transcricional pela presença de estímulos pró-inflamatórios e citocinas, como IFN-γ,
TNF- α, TNF- β, IL-1 e IL-13 (MORRIS; BILHAR, 1994). Comparado às formas
constitutivas, a indução máxima de iNOS ocorre lentamente (horas), é prolongado e
gera concentrações mais elevadas de NO (nanomoles) (REGINGTON, 2006).
A função do NO em respostas inflamatórias das vias aéreas ainda é controversa.
A discussão sobre o efeito citotóxico do NO é atribuída à formação de peroxinitrito
(ONOO−) que é um intermediário altamente reativo gerado pela reação de NO e o
ânion superóxido (O2-) (PUCKETT; GEORGE, 2008). Alguns estudos consideram que
substâncias inibidoras de iNOS constituem um tratamento eficiente para inflamações
nas vias aéreas (MOON et al., 2008; ). Moon e colaboradores (2008) relacionam a
ação antiinflamatória do curcumim, pigmento isolado de Curcuma longa, através da
supressão de NO em modelo murino. Por outro lado o NO tem sido associado a uma
broncodilatação das vias aéreas (KACMAREK et al., 1996). Apesar de controversa a
importância do NO em resposta inflamatória vem sendo cada vez mais comprovada.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Sequência do gene TcPR-10

O gene TcPR-10 foi identificado em uma biblioteca de cDNA obtido da
interação suscetível Theobroma cacao (cv. Catongo) inoculado com M. perniciosa
(GESTEIRA et al., 2007). Análise da ORF (open reading frame) da sequência
nucleotídica obtida da biblioteca seguida de comparação com as seqüências
disponíveis no GenBank identificou o inserto de tamanho de 779 bp com uma ORF
(open reading frame) de 480 pb que codifica para uma proteína com 159 resíduos de
aminoácidos. A proteína predita possui um ponto isoelétrico calculado de 5,57 e massa
molecular de aproximadamente 19 kDa e 18 kDa com e sem cauda de histidina,
respectivamente. O gene TcPR-10 foi amplificado por PCR usando iniciadores PRForward (5′-GGCGGGATCCATATGGGTGTCACCACATATAC-3′) e PR-Reverse
(5′-GGCGGTCGACTTAAGCGTAGACATTGGGAT-3′). O produto da reação de
PCR foi clonado no vetor de expressão pET28a (Novagen) nos sítios de restrição NdeI
e SalI (PUNGARTNIK et al., 2009).

3.2 Análises do potencial de alergenicidade da sequência do gene TcPR-10

A análise do potencial de alergenicidade da sequência do gene TcPR-10 foi
realizada por ferramentas de Bioinformática disponíveis na base de dados estrutural de
proteínas

alergênicas

(Structural

Database

of

Allergenic

Proteins

-

http://fermi.utmb.edu/SDAP). A sequência do gene TcPR-10 foi submetida a
alinhamentos baseados em dois parâmetros diferentes para análise do potencial de
alergenicidade: (i) identidade maior que 35% em uma janela de 80 aminoácidos e (ii)
alinhamento com 6 aminoácidos contínuos entre a sequência consultada e as
disponíveis na Base SDAP.
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A similaridade de TcPR-10 com sequência de alérgenos disponíveis na SDAP
foi realizada por meio da estatística do E-value e do PD-value. O PD-value é um
algoritmo que calcula similaridade entre dois peptídeos A e B baseado em
propriedades fisicoquímicas de aminoácidos (SCHEIN et al.,2005). O PD-value usa
vetores E1-E5 derivados de uma escala multidimensional de 237 propriedades
fisicoquímicas dos 20 aminoácidos de ocorrência natural descrevendo cada posição de
uma sequência em termos de propriedades químicas. O peptídeo de N resíduos de
aminoácidos é traduzido em uma matriz (N x 5) contendo os valores dos 5 descritores
físico químico de cada posição da sequência. O PD-value é descrito pela fórmula:

Onde: kj é o valor do componente j-th. O Ej(Ai) é o valor Ej na posição i-th da
sequênica A. O Ej (Bi) é o valor Ej do aminoácido na posição i-th da sequência B.

3.3 Inserções de mutações sítio dirigidas no gene TcPR-10

Em Bet v 1 os aminoácidos prolina e isoleucina nas posições 10 e 30,
respectivamente, juntamente com a região do motivo P-loop, que compreende as
posições entre 44 e 53, são considerados epítopos de ligação a IgE (FERREIRA et al.,
1998).
Três pares de oligonucleotídeos foram construídos para inserir mutações sítios
específicas nos resíduos de aminoácidos 10 (Treonina por Prolina), 30 (Isoleucina por
Valina) e 45 (Histidina por Serina) de TcPR-10, possíveis epítopos de ligação com
IgE, usando a técnica de sobreposição de fragmentos da reação em cadeia da DNA
polimerase (Overlap extension Polymerase Chain Reaction). O gene TcPR-10,
previamente clonado no vetor pET28a, o foi usado como molde para mutação sítio
dirigida. A escolha de inserções nestas posições de resíduos de aminoácidos foi
baseada no trabalho de Ma e colaboradores (2006).
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Tabela 2. Iniciadores utilizados para mutagênese sítio dirigida no gene
TcPR-10. O códon mutado está sublinhado e o nucleotídeo em negrito.
Iniciadores

Sequência (5‟ para 3‟)

Nucleotídeos
correspondentes

T10P Forward CAA GAG TTC CCC TGC TCA GTT G
Reverse

C AAC TGA GCA GGG GAA CTC TTG

I30V Forward

C GAC AAC CTT GTC CCC AAA CTC

Reverse

GAG TTT GGG GAC AAG GTT GTC G

H45S Forward G GAG TTG ATT AGT GGA GAT GG
Reverse

22 - 43
81 – 102
126 – 146

CC ATC TCC ACT AAT CAC CTC C

A técnica de overlap extension PCR se baseia no desenvolvimento de
iniciadores específicos para a região de interesse a ser mutada que gerem fragmentos
que se sobreponham (Ho et al., 1989). Dessa forma, para inserir uma mutação no gene
TcPR-10 usou-se em uma PCR os iniciadores PR-Forward e o Reverse mutado, em
uma outra reação usou-se o PR-Reverse e o iniciador Forward mutado. O produto
dessas duas reações foi amplificado junto em uma reação de PCR com os iniciadores
PR-F e PR-R. Assim, os fragmentos mutados foram gerados com as extremidades
sobrepostas que se anela sendo amplificados pelos iniciadores PR-F e PR-R em um
segundo ciclo de PCR. Para inserir uma segunda e terceira mutação o mesmo
procedimento foi realizado, no entanto, utilizou-se o fragmento mutado, previamente
diluído (1:1000), como molde para as novas amplificações. A inclusão da etapa de
diluição evita etapas adicionais de remoção de primers (KANOKSILAPATHAM et
al., 2007). O protocolo para inserção de mutagênese no gene TcPR-10 está ilustrado na
Figura 3.
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1° Ciclo
PR-F

T10P-F

5‟
5‟
5‟

5‟

3‟

3‟

T10P-R

PR-R

Produto PCR overlap
5‟
5‟

5‟

3‟

3‟

2° Ciclo
PR-R
3‟

5‟
PR-F

Figura 3. Diagrama esquemático de mutação sítio-dirigida em TcPR-10
utlizando a técnica de sobreposição de produtos da PCR.

As reações de PCR foram montadas para um volume final de 25 µl constituída
de 30ng de DNA plasmidial, 1,5 mM de MgCl2, 0,25 µM de dNTP, 0,2 mol/µl primer
PR-F , 0,2 mol/µl primer reverse e 1 unidade de DNA polimerase de alta fidelidade
(Taq High Fidelity-Fermentas). As amplificações foram realizadas em Termociclador
Peltier Thermal Cycler 200 (MJ Research) programado para uma desnaturação inicial
a 94ºC por 4 minutos, seguido de 40 ciclos constituído de desnaturação a 94°C por 30
segundos, anelamento a 50°C por 45 segundos e extensão a 72°C por 1 minuto. Os
produtos das PCR foram analisados após eletroforese em gel de agarose 2%, corado
com brometo de etídio, em sistema Kodak EDAS 190.
Para retirar pequenos fragmentos de DNA sintetizados e os iniciadores
empregados os produtos da PCR foram purificados usando o Kit DNA extraction kit
(Fermentas), seguindo as especificações do fabricante.
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3.4 Subclonagem do gene TcPR-10 mutante

O processo de clonagem foi realizado de acordo com SAMBROOK et al (1989)
e pET Sistem Manual (2000). O produto da PCR foi digerido com 2 unidades das
enzimas NdeI e SalI por 30 minutos a 37ºC sendo purificados, posteriormente, usando
o Kit DNA extraction kit (Fermentas Life Science). O plasmídeo pET28a (Novagen)
também foi digerido com as respectivas enzimas sendo que o produto da digestão foi
desfosforilado pela enzima CIAP (Calf Intestinal Alkaline Phosphatese), incubado a
37ºC por 30 minutos. O plasmídeo foi purificado com fenol: clorofórmio: álcool
isoamílico (24:23:1). Após precipitação com acetato de sódio (3M) e isopropanol o
DNA foi ressuspenso em 20 µL de água MiliQ. O fragmento do gene TcPR-10
mutante digerido com as respectivas enzimas de restrição foi ligado ao vetor pET28a,
com auxílio da enzima T4 DNA ligase (Invitrogen), sob a orientação do promotor T7
contendo fusão com cauda de histidina 6x.

3.5 Transformação de Escherichia coli (BL21 e TOP10)

Células competentes de E. coli, linhagem TOP10, foram transformadas por
choque térmico com 30ng de DNA plasmidial, contendo o inserto TcPR-10 mutante,
resultante da reação de ligação. Para realizar o choque térmico uma alíquota de 200µL
de células competentes, preparadas por CaCl2, juntamente com o DNA plasmidial
foram submetidos por 30 minutos no gelo, seguido de incubação a 42 oC por 1 minuto
e novamente no gelo por 2 minutos. Em seguida, as células foram crescidas em meio
LB (Luria-Bertani) sob incubação a 37ºC por 1 hora, sendo posteriormente
centrifugadas a 12000rpm por 30 segundos. As células foram ressuspensas e
submetidas para crescimento em meio LB contendo antibióticos de seleção canamicina
(50µg.mL-1). Foi realizada a extração do DNA plasmidial pET28a-TcPR-10, com o Kit
EXTRACTION KIT (K – 3030, K – 3030-1) da Bio Neer, e em seguida esta construção
foi utilizada para transformar células de expressão BL21(λDE3), no qual, foram
cultivadas em Canamicina (50µg.mL-1) e Clorafenicol e clorafenicol (34µg.mL-1). A
44

confirmação da transformação foi realizada por PCR de colônia usando os iniciadores
específicos PR-F e PR-R.

3.6 Expressão e purificação de proteínas recombinantes TcPR-10 selvagem e
mutante

A expressão e purificação das proteínas recombinantes TcPR-10 selvagem e
mutante foi realizada seguindo metodologia descrita por Pungartnik et al. (2009) com
algumas modificações. Uma colônia isolada de cada bactéria recombinante foi
inoculada, separadamente, em 2 mL de meio LB líquido contendo antibibióticos
canamicina (50µg.mL-1) e clorafenicol (34µg.mL-1) em seguida incubada a 37ºC por
15 horas sob agitação de 180 rpm. Após o cultivo, as células foram coletadas por
centrifugação a 8000rpm por 10 minutos, rejuvenescida em 50mL de meio e então,
ressuspensas em 300mL de meio LB com antibiótico. A cultura foi incubada a 37ºC
sob agitação de 180 rpm até alcançar densidade ótica (OD600) entre 0,5 e 0,7 quando
foi adicionado 1mM de Isopropyl-ß-Ŋ-thio-galactoside (IPTG) para induzir a
expressão das proteínas. Após incubação por 15 horas a 18°C, 180 rpm o cultivo foi
centrifugado a 11000rpm por 20 minutos a 4ºC, lavado em tampão de equilíbrio
(50mM tampão fosfato de sódio, 300mM NaCl, pH 7,4), ressuspenso em tampão de
lise (50mM tampão fosfato de sódio, 300mM NaCl, 2% de Nonidet, lisozima a
0,1mg.mL-1, pH 7,4) e mantido a temperatura ambiente por 1 hora. A amostra foi
então resfriada em gelo e sonicada com 8 pulsos de 30 segundos cada, a uma
amplitude de 75%, com intervalos de 30 segundos (Gex Ultrasonic processor 130, 130
W). Em seguida, as células foram centrifugadas a 11000rpm por 20minutos a 4ºC e os
sobrenadantes coletados para purificação das proteínas. A fração insolúvel das
proteínas, contida nos corpos de inclusão, foram solubilizadas com tampão de
equilíbrio acrescido de uréia 6M.
A purificação das proteínas TcPR-10 selvagem e mutante foi realizada através
de cromatografia de afinidade em coluna de cobalto com resina específica TALON®
Metal Affinity Resins (Clontech Laboratories), conforme instruções do fabricante. As
frações solúvel e insolúvel foram submetidas à coluna, previamente lavada com
45

tampão de equilíbrio contendo 10mM de Imidazol. Após a aplicação as amostras
foram eluídas com tampão fosfato contendo 150mM de Imidazol.

As amostras

protéicas foram dialisadas em 150mM de tampão fosfato acrescido de 150mM de
NaCl (pH 7,4) durante 2 dias.
A expressão e purificação das proteínas foram analisadas por eletroforese em
gel de poliacrilamida com dodecilsulfato de sódio (SDS-PAGE) a 15% corado com
Coomassie Brilliant Blue. A concentração das proteínas foi determinada pelo método
de BradFord (1976) usando uma curva padrão composta por soro albumina bovina
(BSA) a 0,1mg.mL-1 como padrão.

3.7 Ensaio de ribonuclease com a proteína TcPR-10 mutante

A atividade de ribonuclease da proteína TcPR-10 mutante foi verificada de
acordo com metodologia estabelecida por Bantignies e colaboradores (2000) com
algumas modificações. O RNA do fungo M. perniciosa, crescido em meio CPD
(Glicose, peptona de carne) 2% líquido, foi extraído de acordo com o protocolo
estabelecido por Filho e colaboradores (2006) e incubado com 1µg da proteína TcPR10 mutante a 25°C.em diferentes intervalos de tempo. Como controle positivo utilizouse a proteína TcPR-10 selvagem previamente caracterizada com atividade de
ribonuclease por Pungartnik e colaboradores (2009).

3.8 Ensaios Imunológicos

3.8.1 Animais

Os experimentos foram realizados com camundongos fêmeas, linhagem Balb/c,
com aproximadamente 8 semanas de idade, provenientes do Centro de Bioterismo
(CEBIO) do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA)
pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESC) sob protocolo nº 001/09
(Anexo).
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Os animais foram mantidos no biotério do Instituto de Ciências Biológicas da
UFMG acondicionados em gaiolas, forradas com maravalha autoclavada e alimentados
com ração comercial padrão. As fêmeas de camundongos Balb/c foram escolhidas por
ser essa linhagem hiperreativa quando expostas à alérgenos e o gênero mais suscetível
para desenvolver inflamações alérgicas nas vias aáreas (MELGERT et al., 2005) sendo
bastante empregadas em experimentos que visam o desenvolvimento de inflamação
pulmonar (WIEDERMANN et al., 1998). Antes do início dos experimentos todos os
anima is foram tratados com sarnicida e carrapaticida (diluição a 1:250 Triatox®). E
também, com vermífugo (diluição a 1:200 Ricobendazole 10®) administrado por via
oral, o tratamento foi repetido após 7 dias.

3.8.2 Sensibilização e desafio de camundongos com proteínas TcPR-10 selvagem e
mutante

Para indução de inflamações alérgicas pulmonares, os camundongos foram
sensibilizados e desafiados seguindo protocolo estabelecido por Repa e colaboradores
(2004) para indução de alergia com a proteína Bet v 1, sendo realizado algumas
modificações.
Os camundongos BALB/c foram sensibilizados em três épocas ao 0, 14 e 21
dias, sendo que 7 dias após a última sensibilização foi realizado dois desafios
intranasais em intervalo de 24 horas (Figura 4). O experimento foi montado com três
grupos experimentais: (i) 10μg TcPR10 selvagem [0,8 μg/μL], (ii) 10μg TcPR10
mutante [0,8 μg/μL] e (iii) solução salina (50mM tampão fosfato de sódio, 300mM
NaCl, pH 7,4) usando como grupo controle. Cada grupo foi composto de 5
camundongos. Os animais foram sensibilizados através de injeção subcutânea no dorso
utilizando 2mg de hidróxido de alumínio [Al(OH)3] como co-adjuvante. Para os
desafios intranasais os animais foram anestesiados, via intraperitonial, com ketamina
(Dopalen®) e xilazina (Calmium®) diluídos em PBS estéril na proporção de 1:1:4
(v/v/v).
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Desafio intranasal
10µg TcPR-10

Sensibilizações subcutâneas 10µg
TcPR-10/2mg de Al(OH)3

Dia

0

14

21

28

29

Sacrifício

30

Figura 4. Esquema do protocolo experimental de sensibilização e desafio de
camundongos BALB/c com proteínas TcPR-10 selvagem e mutante.

3.8.3 Obtenção de soro

Os animais foram anestesiados com uma dose subletal de anestésicos ketamina
e xilazina 24 horas após o último desafio intranasal. O sangue periférico foi coletado
usando pipeta Pasteur através de uma incisão na veia cava superior. O sangue foi
centrifugado a 5000rpm por 10 minutos e o soro transferido para tubos individuais e
armazenado a -20°C para posterior dosagem de anticorpos IgE e IgG.

3.8.4 Extração e contagem de leucócitos do lavado broncoalveolar (LBA)

A coleta do lavado broncoalveolar foi realizada por meio de uma traqueostomia
inserindo com ajuda de uma cânula 1mL de solução salina gelada enriquecida com
albumina bovina (0,03%) nos pulmões dos animais. Após recolhimento do LBA uma
alíquota de 20µL foi retirada e procedeu-se a contagem total de leucócitos em câmara
de neubauer. Em seguida, o LBA foi centrifugado a 1200rpm, a 4°C por 10 minutos e
o sobrenadante armazenado para dosagens de citocinas.
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3.8.5 Dosagem sérica dos anticorpos IgE e IgG

A dosagem de anticorpos IgE e IgG total produzidos em camundongos BALB/c
sensibilizados e desafiados com proteína TcPR-10 selvagem e mutante foi realizada
através do ensaio imunoenzimático ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).
Placas de poliestireno foram sensibilizadas, separadamente, com solução de anticorpo
de rato anti-IgE (Rat antimouse IgE UNLB) e anticorpo de cabra anti-IgG (Goat
antimouse IgG UNLB) diluídos em Tampão carbonato (Coatting Buffer, pH 9,6)
(1:250). As placas foram incubadas overnight em câmara úmida a 4 ºC, após este
período, foram lavadas com solução salina fisiológica (NaCl 0,15M) contendo 0,05%
Tween 20 por 3 vezes. Para bloqueio utilizou-se solução de PBS-Caseína (Tampão
Fosfato pH 7,2 com 0,25% de caseína), incubadas por uma hora a temperatura
ambiente. Em seguida, as placas foram lavadas por 3 vezes e o soro dos animais de
cada grupo experimenatl foi adicionado e incubados por 2 horas. Em seguida, as
placas foram lavadas com salina-Tween por 5 vezes e o anticorpo de ratos anti-IgE
(Rat antimouse IgE) e de cabra anti-IgG (Goat antimouse IgG) conjugados com
biotina (1:500) foram adicionados e incubados por uma hora a temperatura ambiente.
Após este período, a placa foi lavada por 3 vezes e adicionado streptovidinaperoxidade diluída conforme instrução do fabricante, sendo incubada por uma hora a
temperatura ambiente. Em seguida, foi lavada por 3 vezes e revelada, utilizando-se,
H2O2 com Ortho-Phenylenediamine (OPD) diluído em tampão citrato pH 5 (4 mg de
OPD com 2 μL de H2O2 a 30%). A reação foi bloqueada adicionando ácido sulfúrico
2N. As reações foram lidas no leitor de microplacas BioRad Model 450, a 492 nm.

3.8.6 Avaliação Histológica do pulmão

O pulmão esquerdo dos camundongos BALB/c foi retirado e fixado em
formaldeído tamponado a 10%, (0,1M Tampão fosfato, pH 7,4) por 24horas. Após a
fixação o material foi desidratado em concentrações crescentes de etanol de 70 a
100%, por 1 hora, a seguir, diafanizados em xilol/álcool e xilol (2x), por 1 hora. Para
49

infiltração o material foi embebido em parafina em estufa a 60°C e incluído em
parafina para confecção das lâminas histológicas. Cortes de 0,5 μm obtidos por
microtomia mecânica foram corados pela técnica de hematoxilina-eosina (HE) e as
lâminas examinadas em microscópio óptico (OLYMPUS B12) para avaliação dos
seguintes sintomas de inflamações pulmonares: (i) presença de infiltrado celular, (ii)
muco e (iii) descamação do epitélio.

3.8.7 Análise de Imunohistoquímica
A imunomarcação de células pulmonares foi realizada por meio da técnica
Complexo Imunoperoxidase Avidina-Biotina (Complexo ABC) conforme descrita por
Hsu et al., (1981) com algumas modificações.
Cortes histológicos de 4µm de espessura realizados por microtomia mecânica
foram dispostos sobre lâminas histológicas previamente tratadas com aderente poli-Llisina (Sigma) (1:10). Os cortes histológicos foram desparafinizados em xilol por (2x)
e álcool (3x), por 10 e 3 minutos, respectivamente. Em seguida, hidratados em álcool
(95%, 85% e 70%) e lavados em tampão fosfato, por 5 min.
A peroxidase endógena foi bloqueada com solução de peróxido de hidrogênio a
3% durante 30 minutos. Após, as lâminas foram lavadas em tampão PBS (2x) por 3
minutos. A recuperação antigênica, para o anticorpo iNOS, foi realizada por meio de
incubação das lâminas em tampão citrato (5,4mM pH 6,0) por 7 minutos a 90°C em
forno microondas na potência máxima.
Após a recuperação os cortes foram esfriados a temperatura ambiente seguidos
de lavagens em PBS e PBS acrescido de Tween 0,05% por 3 minutos. O anticorpo
antiiNOS

peptide

(Santa

Cruz

Biotechnology,

Inc.,

CA,

USA)

foi diluído na proporção de 1:200 e aplicado sobre os cortes. Após incubação com o
anticorpo primário aplicou-se o anticorpo secundário biotinilado anti-rabbit antibodies
diluído a 1:300. A reação foi revelada incubando o tecido em 3,3 -diaminobenzidine
tetrahydrochloride

(DAB0)

(Amresco,

Solon,OH,

USA).

Os

cortes

foram

contracorados com solução de hematoxilina por 1 minuto, desidratados e recobertos
com lamínula de vidro. As lâminas foram analisadas em microscópio óptico e as
50

imagens fotografadas em câmara digital. A imunomarcação nos tecidos foi realizada
pela contagem do número total de células marcadas em 40 campos microscópicos
usando aumento de 40X, dois cortes foram analisados para cada animal. A presença de
coloração amarronzada no tecido foi considerada como evidencia da expressão da
enzima óxido nítrico sintetase induzida. A intensidade de coloração não foi levada em
consideração na contabilidade de células marcadas.

3.9 Análise Estatística

Os dados foram submetidos ao Teste de normalidade Shapiro Wilk seguido de
análise de variância para os dados paramétricos e Teste Tukey (α = 0,05) para
comparação de médias dos grupos experimentais com o controle. Para os dados não
paramétricos empregou-se o teste Kruskal-Wallis. Os dados estão expressos como
média (M) e Desvio padrão (DP). As análises foram realizadas empregando-se os
softwares Bioestat v4.0 (AYRES et al., 2005) e GraphPad PRISMA v.4.0 (GraphPad
Software Inc., USA, 1995).
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4. RESULTADOS

4.1. Análise de Bioinformática da sequência do gene TcPR-10
Para avaliação do potencial de alergenicidade da proteína TcPR-10 foi realizado
alinhamento de sequência no site SDAP baseado nos parâmetros de identidade maior
que 35% em uma janela de 80 aminoácidos e alinhamento com 6 aminoácidos
contínuos entre a sequência consultada e as disponíveis na base.
A análise de comparação da sequência TcPR-10 revelou similaridade com 8
grupos de genes diferentes (Tabela 1). A sequência TcPR-10 apresenta trechos de 6
aminoácidos contínuos e idênticos com 7 grupos distintos de alérgenos alimentares
Dau c 1 (cenoura), Pet c PR10 (salsa), Tar o RAP (dente-de-leão), Api g 1 (aipo), Mad
1 (maçã), Pru ar 1 (damasco), Cor a 1 (avelã) e 1 grupo de alérgeno de polen Bet v 1
(vidoeiro). Observa-se com base na sequência de aminoácidos contínuos que o gene
TcPR-10 apresentou similaridade com proteínas alergênicas principalmente na região
rica em glicina (P loop motif - GDGGVG) Apesar do motivo P-loop da proteína
TcPR-10 não ser idêntico a Bet v 1 e Cor a 1 essas duas proteínas também apresentam
P-loop, existindo variações de aminoácidos entre os resíduos de glicina. As sequências
do P-loop de Bet v 1 e Cor a 1 possuem resíduos de asparagina e prolina (GNGGPG)
enquanto TcPR-10 e as demais sequências identificadas possuem resíduos de ácido
aspártico e valina (GDGGVG). Além do domínio P-loop a sequência da proteína
TcPR-10 apresenta os resíduos EGSHFK (região 61-67) e EEEIKAGK (região 131137) de aminoácidos contínuos iguais à sequência de Bet v 1.
Com base no parâmetro de identidade maior que 35% em uma janela de 80
aminoácidos a sequência de TcPR-10 apresenta similaridade maior que 50% com as
sequências de Mad 1, Pru ar 1 e Bet v 1. Para este parâmetro as demais sequências de
alérgenos não apresentaram similaridade. Este percentual de similaridade para estas
três sequências de alérgenos está consistente com o valor PD menor que 14 que indica
semelhança entre as propriedades fisicoquímicas desses alérgenos com TcPR-10,
observa-se que os menores valores, portanto, mais significativa, do índice de
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similaridade global, o E-value, também são observados para estas sequências. Os
índices E-value e PD indicam que TcPR-10 apresenta homologia com alérgenos
alimentares e de polens (Tabela 3).

Tabela 3. Análise do potencial de alergenicidade da proteína TcPR-10.
PD2

Identidade
maior que
35%

GDGGVG 2.0e-18

-

-

CAA67246

GDGGVG 9.7e-21

-

-

AAB92255

GDGGVG 9.3e-18

-

-

P92918

GDGGVG 3.9e-21

13.62

-

GDGGVG 6.5e-34/
1.2e-31/
1.4e-31/
1.4e-31
GDGGVG 3.1e-34

12.27
13.39
13.34
13.22
13.12

52.50%
55.00%
56.25%

1.9e-33

13.46

58.75%

3.8e-29/
1.5e-29/
2.4e-29/
6.1e-29

13.55
13.56
13.63
13.56

-

N° Alérgeno

Espécie

Sequencia no Região
E-value
SDAP1
comum de
aminoácido

1

Dau c 1

AAL76932

2

4

Pet c
PR10
Tar o
RAP
Api g 1

5

Mal d 1

Daucus
carota
Petroselinum
crispum
Taraxacum
officinale
Apium
graveolens
Malus
domestica

6

Pru ar 1

7

Bet v 1

Betula
verrucosa

CAA54696

8

Cor a 1

Corylus
avellana

3

1

CAA96534C
AA96535
CAA96536
CAA96537
P
runus O50001
armeniaca

EGSHFK
EEEIKA
EEIKAG
EIKAGK
AAD48405/
EEEIKA/
AAG40329/A EEIKAG/
AG40330/
EIKAGK
AAG40331/

Banco de Dados Estrutural de Proteínas Alergênicas. 2 Propriedade da distância.

4.2. Obtenção do gene TcPR-10 mutante por mutagênese sítio dirigida

A detecção de homologia entre TcPR-10 e alérgenos aponta para uma limitação
no futuro emprego biotecnológico desta proteína. A utilização de mutagênese sítio
dirigida é uma alternativa bastante empregada para detectar epítopos de ligação a IgE,
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sendo consequentemente, usada também para anular e/ou reduzir a alergenicidade de
proteínas (WANGORSCH et al., 2007). Desse modo, utilizando a técnica de
sobreposição de PCR, realizou-se substituições nucleotídicas específicas no gene
TcPR-10.
A inserção das três substituições nucleotídicas foi realizada em três etapas cada
uma envolvendo dois ciclos de PCR. O primeiro ciclo que teve como objetivo gerar
mutações em fragmentos sobrepostos resultando em seis produtos, cada um oriundo de
amplificações com o iniciador específico e o mutagênico: (i) PR-F e T10P-R (≈ 43pb);
(ii) T10P-F e PR-R (≈ 459pb); (iii) PR-F e H45S-R (≈ 146pb); (iv) H45S-F e PR-R (≈
357pb); (v) PR-F e I30V-R (≈ 120pb); (vi) I30V-F e PR-R (≈ 400pb) (Figura 5A). O
segundo ciclo de amplificações envolveu a junção dos fragmentos sobrepostos para
cada mutação com os iniciadores PR-F e PR-R resultando em três fragmentos de
aproximadamente 500pb cada um contendo uma mutação simples T10P, I30V ou
H45S (Figura 5B).
Os fragmentos contendo mutações simples foram utilizados em uma segunda
etapa de PCR gerando seis produtos de amplificações no primeiro ciclo: (i) H45S-F e
PR-R (≈ 357pb), (ii) PR-F e H45S-R (≈ 146pb); (iii) I30V-F e PR-R (≈ 400pb); (iv)
PR-F e I30V-R (≈ 120pb); (v) T10P-F e PR-R (≈ 459pb); (vi) PR-F e T10P-R (≈ 43pb)
(Figura 5C). O segundo ciclo resultou em fragmentos contendo duplas mutações (i)
T10P e H45S, (ii) I30V e T10P e (iii) H45S e I30V (Figura 5D). Finalmente, a dupla
mutação T10P e I30V foi utilizada como molde para inserção da mutação H45S
(Figura 5E e F). A presença de bandas únicas com aproximadamente o tamanho
esperado resultantes em cada etapa de mutação confirmam a viabilidade do método
empregado.
Os três pontos de substituições T10P, I30V e H45S inseridos em TcPR-10 estão
marcados sublinhados no alinhamento com a sequência Bet v 1 (Figura 6). O
alinhamento demonstra que TcPR-10 difere de Bet v 1 em 72 resíduos de aminoácidos
(Figura 6). As substituições originais em que TcPR-10 difere de Bet v 1 podem
interferir na ligação de IgE ou influenciar as substituições que foram inseridas. No
entanto a presença de resíduos conservados a exemplo de EGSHFK, EEEIKA,
EEIKAG, EIKAGK juntamente com a região rica em glicina (GXGGXGXXK)
54

(Tabela 1) indicam que possíveis epítopos de IgE estão presentes em TcPR-10 e que as
mutações inseridas podem alterá-los. Além de outros epítopos presentes em proteínas
homólogas à TcPR-10, conforme observado na análise de Bioinformática.
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Figura 5. Produto das reações de PCR para inserção de mutações no gene TcPR10.
A – Inserção de uma mutação: Ciclo 1: λ marcador de DNA 100pb Ladder. 1.
PR-F e T10P-R (≈ 43pb); 2. T10P-F e PR-R (≈ 459pb); 3. PR-F e H45S-R (≈
146pb); 4. H45S-F e PR-R (≈ 357pb); 5. PR-F e I30V-R (≈ 120pb); 6. I30V-F e
PR-R (≈ 400pb). B - Ciclo 2: λ marcador de DNA 100pb Ladder. 1. Mutação
T10P; 2. Mutação I30V; 3. Mutação H45S.
C – Inserção de duas mutações: Ciclo 1: λ marcador de DNA 100pb Ladder. 1.
H45S-F e PR-R (≈ 357pb); 2. PR-F e H45S-R (≈ 146pb); 3. I30V-F e PR-R (≈
400pb); 4. PR-F e I30V-R (≈ 120pb); 5. T10P-F e PR-R (≈ 459pb); 6. PR-F e
T10P-R (≈ 43pb). D - Ciclo 2: λ marcador de DNA 100pb Ladder. 1. Mutação
T10P e H45S; 2. Mutação I30V e T10P; 3. Mutação H45S e I30V.
E – Inserção de três mutações: Ciclo 1: λ marcador de DNA 100pb Ladder. 1.
H45S-F e PR-R (≈ 357pb); 2. PR-F e H45S-R (≈ 146pb); F - Ciclo 2: λ marcador
de DNA 100pb Ladder. 1. Mutação T10P, I30V e H45S.
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TcPR10

P
V
S
MGVTTYTQEFT CSVAPARMFK ALILDSDNLI PKLMPKSIKN VELIHGDGGV GSIKQTNFP 60

Bet v 1

MGVFNYEDEAT SVIAPARLFK SFVLDADNLI PKVAPENVSS AENIEGNGGP GTIKKITFP 60

TcPR10

EGSHFKYLKN- TDALDVDNCV CKYTTIEGDV IGDKLESISY ELKFEAS-GA GCVCKMTSH 118

Bet v 1

EGSHFKYMKHR VDEIDHANFK YCYSIIEGGP LGDTLEKISY EIKIVAAPGG GSILKITSK 120

TcPR10

YHTKGDFVLK EEEIKAGKDQ AVGMYKVVEE YLLANPNVYA 158

Bet v 1

YHTKGDISLN EEEIKAGKEK GAGLFKAVEN YLVAHPNAYN 160

Figura 6. Alinhamento de sequência de TcPR-10 e Bet v 1 (X77601.1 Genbank)

realizado
no
ClustalW2
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/es/cgibin/clustalw2). As três substituições mutantes inseridas T10P, I30V, H45S
estão indicadas sublinhadas. Em destaque estão os aminoácidos que
diferem entre TcPR-10 e Bet v 1. Em Mal d 1 as substituições T10P, I30V
são associadas com modulação da resposta de IgE (MA, 2006).
4.3. Subclonagem revela a inserção de mutações em TcPR-10

Três insertos contendo duplas mutações (T10P e I30V; T10P e H45S; I30V e
H45S) e um contendo as três mutações (T10P, I30V e H45S) foram sub-clonado no
vetor de expressão pET28a, dando origem a quatro plasmídeos recombinante pET28aPR-10 sendo transformados em E. coli. O vetor de expressão pET28a possui o
promotor T7-LacO fusionado a 6 resíduos de histidina situado na extremidade Nterminal. A cauda de histidina permite que proteínas superexpressas sejam separadas
por afinidade do grupo imidazólico deste aminoácido com o cobalto presente na resina
TALON® Metal Affinity Resins (Clontech Laboratories). A baixa afinidade da
Resina TALON por proteínas que não possuem cauda de histidina minimiza a
contaminação com proteínas não específicas.
Os produtos das transformações foram amplificados com os iniciadores PF e PR
utilizando a técnica da reação em cadeia da DNA polimerase (PCR). A análise da
corrida eletroforética em gel revela a presença de uma banda com tamanho esperado
de aproximadamente 500pb (Figura 7). O clone contendo as três substiuições mutantes

56

foi submetido ao seqüenciamento nos dois sentidos usando os iniciadores específicos
que amplificam o inserto sendo, então, confirmado a inserção das mutações.
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Figura 7. PCR de colônias de E.coli transformadas com o plasmídeo

pET28a. A – Insertos clonados na linhagem TOP10: λ marcador de
DNA 100pb Ladder; 1 e 5 - T10P e I30V; 2 e 6 - T10P e H45S; 3 e 7 I30V e H45S; 4 e 8 - T10P, I30V e H45S. B - Insertos clonados na
linhagem BL211: 1- T10P e I30V; 2 - T10P e H45S; 3 - I30V e H45S;
4 - T10P, I30V e H45S; 5 – TcPR10 selvagem.
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4.4 Expressão e purificação de proteínas recombinantes TcPR-10 selvagem e
mutantes

Os plamídeos recombinantes pET28a contendo inserto TcPR-10 com
substituições mutantes foram clonados em bactérias E.coli BL21 (DE3). Colônias
confirmadas por PCR portando os insertos mutantes foram induzidas com 1mM de
IPTG para expressão de proteínas. A expressão heteróloga da proteína sob controle do
promotor T7 foi confirmada em gel SDS-PAGE 15% corado com Coomassie Brilliant
Blue. Conforme é observado na Figura 8A expressão de peptídeos de massa molecular
de aproximadamente 19KDa, fusionado a resíduos de histidina (His-Tag), é
visualizado apenas em dois clone mutantes, um contendo as mutações I30V e H45S e
o outro com as três substituições T10P, I30V e H45S. Dessa forma, a proteína
contendo as três substiuições mutantes foi selecionada para realização dos bioensaios.
Para a expressão das proteínas TcPR-10 selvagem e mutante utilizada nos
bioensaios foi realizada indução a frio (18oC) (Figura 8B). Utilizou-se a indução a frio
com o objetivo de favorcer a expressão da proteína recombinante na sua forma solúvel,
evitando a necessidade de realização da etapa de diálise para retirada de uréia quando
se trabalha com a fração insolúvel para permitir o refolding da proteína. A diminuição
da temperatura contribui para a solubilidade proteínas, pois evita a desnaturação de
proteínas que ocorre por exposição de grupos sulfidrila inicialmente no interior da
molécula (VERA et al., 2007; KIM, 1998). A fração insolúvel é formada por corpos de
inclusão que são resultados da acumulação intracelular de proteínas dobradas
parcialmente ou dobradas incorretamente formando agregados protéicos insolúveis e
sem atividade (LINDWALL et al., 2000). Dessa forma, obteve-se expressão das
frações solúvel e insolúvel das proteínas TcPR-10 selvagem (Figura 8B, linhas 3 e 4) e
mutante (Figura 8B, linhas 1 e 2). Não se observa a presença de bandas característica
da proteína em pET28a-TcPR-10 selvagem (Figura 8B, linha 5) e mutante (Figura 8B,
linha 7) sem indução com IPTG.
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A

Figura 8. Gel SDS-PAGE da expressão de proteínas TcPR-10 contendo
substituições mutantes clonadas em células E. coli BL21 (DE3) e
induzidas com 1mM de IPTG. A. Análise de expressão dos insertos
mutantes: M - marcador de peso molecular. 1 - Mutação: T10P e I30V; 2 Mutação: T10P e H45S; 3 - Mutação: I30V e H45S; 4 - Mutação: T10P,
I30V e H45S; 5 – TcPR10 selvagem. B. 1 - Fração solúvel TcPR-10
mutante; 2 - Fração insolúvel TcPR10-mutante; 3 - Fração solúvel TcPR10 selvagem; 4 - Fração insolúvel TcPR10 selvagem; 5 - pET28a-TcPR-10
mutante sem indução; 6 - pET28a-TcPR-10 mutante induzido com 1mM de
IPTG; 7 - pET28a-TcPR-10 selvagem sem indução; 8 - pET28a-TcPR-10
mutante induzido com 1mM de IPTG; M-marcador de peso molecular.
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4.5 Atividade de ribonuclease da proteína TcPR-10 mutante

A proteína TcPR-10 é relatada apresentando atividade de ribonuclease contra
RNA do fungo M. perniciosa (PUNGARTNIK et al., 2009). A verificação de
possíveis alterações na função catalítica da proteína TcPR-10 devido a inserção de
substituições nucleotídicas foi realizada in vitro com RNA de M. perniciosa. A
incubação de 1µg da proteína TcPR-10 mutante com 1 µg de RNA de M.perniciosa a
25°C em diferentes tempos demonstra que as inserções não alteram totalmente a
atividade catalítica da proteína. No entanto, é visível que aos 15 minutos de incubação
a proteína TcPR-10 mutante não havia degradado totalmente o RNA como é
observado para TcPR-10 selvagem (Figura 9, linhas 6 e 7). Após 1 hora de incubação
ainda é possível perceber a presença de bandas de RNA sem total degradação. Após 3
horas de incubação é possível visualizar degradação total pela proteína mutante
(Figura 9, linha 19). A atividade catalítica da proteína TcPR-10 selvagem é relatada
ocorrendo a partir de 2 minutos de incubação com RNA de M. perniciosa havendo
uma maior intensidade a partir de 16 minutos (PUNGARTNIK et al., 2009).
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Figura 9. Atividade de ribonuclease da proteína TcPR-10 mutante. Incubou-se 1µg
de proteína TcPR-10 com 1 µg de RNA de M.perniciosa a 25°C em
diferentes tempos de incubação. 1. RNA incubado sem proteína; 2. RNA
incubado com TcPR10 mut desnaturada por 30 min; 3. RNA incubado
com TcPR10 selv desnaturada 30min; 4. RNA incubado com TcPR10 mut
por 15min; 5. RNA incubado com TcPR10 selv por 15min; 6. RNA
incubado com TcPR10 mut por 30min; 7. RNA incubado com TcPR10
selv por 30min; 8. RNA incubado sem proteína; 9. RNA incubado com
TcPR10 mut desnaturada por 2 horas; 10. RNA incubado com TcPR10
selv desnaturada 2 horas; 11. RNA incubado com TcPR10 mut por 1 hora;
12. RNA incubado com TcPR10 selv por 1 hora; 13. RNA incubado com
TcPR10 mut por 2 horas; 14. RNA incubado com TcPR10 selv por 2
horas; 15. RNA incubado com TcPR10 mut por 10 minutos; 16. RNA
incubado com TcPR10 selv por 10 minutos; 17. RNA incubado com
TcPR10 mut por 20 minutos; 18. RNA incubado com TcPR10 selv por 20
minutos; 19. RNA incubado com TcPR10 mut por 3 horas; 20. RNA
incubado com TcPR10 selv por 3 horas;
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4.6 Avaliação dos níveis séricos dos anticorpos IgE e IgG

A produção da imunoglobulina E (IgE) estimulada por um alérgeno
desencadeia, em geral, os sintomas característicos das reações de hipersensibilidades
incluindo as que ocorrem nas vias aéreas. Para avaliar o efeito das proteínas TcPR-10
selvagem e mutante na indução da produção de anticorpos, os níveis de IgE e IgG
totais foram quantificados usando o ensaio imunoenzimático ELISA, após 24 horas do
último desafio intranasal com as proteínas TcPR10. A elevação dos níveis de IgE
caracteriza a indução de respostas alérgicas sendo considerada, portanto, um parâmetro
para determinar o potencial alergênico de proteínas (CORRY E KHERADMAND,
1999; BREITENEDER E MILLS, 2005).
Os camundongos BALB/c expostos por via intranasal com a proteína TcPR-10
selvagem tiveram seus níveis de IgE no soro aumentados significativamente em
aproximadamente 40% (M: 3,02; DP: +0,16) quando comparado ao grupo controle (M
1,8; DP: + 0,32) (p<0,001; Teste Tukey) (Figura 10A). Em relação à proteína mutante
os níveis de IgE dos camundongos não diferiram estatisticamente do grupo controle
havendo aumento de apenas ≈17% (M: 2,18; DP: + 0,34) (p>0,05; Teste Tukey).
Interessantemente foi observado diferença significativa entre os níveis de IgE dos
camundongos tratados com a proteína TcPR-10 mutante e selvagem (p<0,01; Teste
Tukey). A análise demonstra que a produção de IgE em animais tratados com a
proteína mutante é ≈27% menor do que em animais que receberam TcPR-10 selvagem
permitindo, portanto, sustentar a hipótese de que a inserção de mutações em TcPR-10
podem reduir a capacidade alergênica da proteína TcPR-10 (Figura 10A). Este dados
indicam que a proteína TcPR-10 modula a resposta de IgE em modelo murino para
alergia.
Os níveis da imunoglobulina IgG não diferem entre os tratamentos com
proteína TcPR-10 selvagem (M: 3,89; DP: 0,58), mutante (M:3,82; DP:0,46) e
controle (M: 3,59; PD: 0,29) (p>0,05; Teste Tukey) (Figura 10B).
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Figura 10. Quantificação da concentração de anticorpos IgE (A) e IgG (B) no
soro de camundongos BALB/c. Os animais foram submetidos à
sensibilização subcutânea e desafio intranasal com proteína TcPR-10
selvagem e mutante, como controle utilizou-se solução fostato (PBS).
Após 24 horas do último desafio os animais foram sacrificados e o soro
recolhido para dosagem, por ELISA, da concentração de anticorpos IgE
e IgG. O conjunto de valores médios per se da quantificação dos
anticorpos apresentou normalidade (p<0,05; Teste de Shapiro Wilk),
empregando-se o Teste de comparação de médias paramétricas Tukey (α
= 0,05). * Significativamente diferente do valor obtido no grupo
controle. ** Significativamente diferente do valor obtido no grupo
TcPR-10 selvagem.
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4.7 Quantificação de Células Inflamatórias no LBA

Na resposta alérgica o acúmulo de células inflamatórias como macrófagos,
neutrófilos, eosinófilos e linfócitos nos bronquíolos compõe o LBA e constitui um
método sensível que fornece estimativas quantitativas de respostas inflamatórias
pulmonares para diversos agentes alergênicos (LICHTENSTEIN et al., 2006).
Para determinar se houve infiltração de leucócitos nos camundongos tratados
com as proteínas TcPR-10 selvagem e mutante analisou-se a quantidade de células
totais presentes no LBA. O LBA de camundongos BALB/c desafiados com a proteína
TcPR-10 selvagem apresenta quantidade de células totais superior às presente no LBA
do grupo controle indicando um aumento de 62% (12,95x104 + 1,82x104) (p < 0,001;
Teste Tukey) na infiltração celular (Figura 11). No grupo tratado com a proteína
TcPR-10 mutante o acúmulo de células inflamatórias (5,62 x104 + 1,81x104) não
apresenta diferença em relação ao controle (4,9x104 + 1,08x104) sendo observado
aumento de apenas 12,81% (p>0,05; Teste Tukey). Comparando TcPR-10 mutante
com a selvagem observa-se diminuição significante de 43% na infiltração celular
(p<0,001; Teste Tukey) (Figura 11).

4.8 Análise Histológica da inflamação pulmonar

Conforme pode ser observado nas Figuras 12 e 13 a análise histológica de
tecido pulmonar de camundongos sensibilizados e desafiados com as proteínas TcPR10 selvagem e mutante apresentaram um quadro de inflamação caracterizado pela
presença de infiltrado celular próximo aos brônquios e vasos sanguíneos com
expansão para a região alveolar. Também é possível perceber alterações estruturais na
histoarquitetura do parênquima pulmonar como descamação do epitélio (Figura 12 D).
As alterações inflamatórias se mostram mais visíveis nos cortes de pulmões tratados
com a proteína TcPR-10 selvagem caracterizados pela presença de muco na luz das
vias aéreas, produzido geralmente por células caliciformes do epitélio respitório
(Figura 13 D). O aspecto de inflamações em camundongos tratados com a proteína
mutante é menos intenso (Figura 12 e 13 - E e F). Nos cortes histológicos dos animais
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controle é possível notar os alvéolos preservados, sem evidência de infiltrado
inflamatório com os brônquios intactos (Figura 12 A e B). Não foi observada
alterações características de evolução para quadro crônico de inflamação, o que é
compatível com quadros de inflamações alérgicas para aeroalérgenos que são na
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Figura 11. Perfil do infiltrado celular no LBA de camundongos BALB/c: os

animais foram submetidas a sensibilização subcutânea seguida de
desafio intranasal com proteínas TcPR-10 selvagem e mutante e nos
animais controle foi administrado PBS. O conjunto de valores médios
per se do número de células marcadas com coloração amarronzada
apresentou normalidade (p<0,05; Teste de Shapiro Wilk),
empregando-se o Teste de comparação de médias paramétricas Tukey
(α = 0,05). * Significativamente diferente do valor obtido no grupo
controle. ** Significativamente diferente do valor obtido no grupo
TcPR-10 selvagem.
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Figura 12. Proteína TcPR-10 induz infiltração de células inflamatórias no

parênquima pulmonar de camundongos BALB/c. Fêmeas foram
sensibilizados e desafiados com 10µg de proteína selvagem, mutante e
PBS (grupo controle). Os pulmões foram removidos 24 horas após o
último desafio, fixados em formaldeído e desidratação em etanol,
clarificação em xilol e inclusão em parafina. Secções de 5 μm de
espessura foram cortadas em e coradas pela técnica de HE. A e B: Grupo
controle (solução salina) C e D: Grupo tratado com proteína TCPR-10
selvagem. Setas mostram a deposição de muco e descamação do epitélio.
E e F: Grupo tratado com proteína TCPR-10 mutante.
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Figura 13. Proteína TcPR-10 induz acúmulo de mono e polimorfonucleares no

pulmão de camundongos BALB/c. A e B: Grupo controle (solução
salina) C e D: Grupo tratado com proteína TCPR-10 selvagem. E e F:
Grupo tratado com proteína TCPR-10 mutante. Setas tracejadas indicam
mononucleares e setas inteiras indicam polimorfonucleares.
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4.9 Efeito das Proteínas TcPR10 Selvagem e Mutante na produção de óxido
nítrico
Devido ao fato da produção de óxido nítrico no pulmão constituir um marcador
de processo inflamatório e estar elevado em inflamações da vias aéreas incluindo a
asma, nosso interesse foi investigar se proteínas TcPR-10 alteram os níveis de óxido
nítrico no pulmão de camundongos BALB/c, para isso usamos a

técnica de

imunohistoquímica a qual mediu mostrou os níveis de expressão da proteína iNOS no
pulmão. Conforme pode ser visualizado na Figura 14 foi encontrado células coradas
para iNOS predominantemente no tecido pulmonar dos animais sensibilizados e
desafiados com a proteína TcPR-10 selvagem (Figura 14 C e D). O desafio com a
proteína TcPR-10 mutante também induz a expressão de iNOS por células pulmonares
(Figura 14 E e F), no entanto, a coloração é aparentemente menos intensa.
É possível visualizar marcação específica para iNOS em mono e
polimorfonucleares, oriundos de infiltração células (Figura 14 A e B). O padrão de
coloração variada de acordo com o tipo de célula (IIJIMA et al., 2001). Em geral, os
macrófagos apresentaram manchas de coloração no citoplasma, enquanto que os
eosinófilos são corados principalmente perto da membrana celular (IIJIMA et al.,
2001).
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Figura 14. Células pulmonares de camundongos expostos a proteína TcPR-10

expressam iNOS. A e B: Grupo controle (solução salina) C e D: Grupo
tratado com proteína TCPR-10 selvagem. E e F: Grupo tratado com
proteína TCPR-10 mutante.
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A

10µm

B

10µm

Figura 15. Marcação específica para iNOS em mono e polimorfonucleares de

pulmão de camundongos BALB/c tratados com a proteína selvagem.
Setas tracejadas indicam mononucleares e setas inteiras indicam
polimorfonucleares.
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5. DISCUSSÃO

Em uma época de avanços biotecnológicos com a geração de alimentos
transgênicos, biofármacos e que coincide com o aumento na incidência de
hipersensibilidades do trato respiratório e gastrointestinal causadas por alérgenos é
crescente e de grande interesse o desenvolvimento de métodos para avaliação do
potencial de alergenicidade de proteínas (DEARMAN et al., 2003; GOODMAN, 2008
; IVANCIUC et al., 2003).
Uma das ferramentas para avaliação do potencial de alergenicidade é a
Bioinfiormática que se baseia em dois parâmetros, conforme preconizado pela
FAO/WHO (2001), um que indica uma identidade maior que 35% em uma janela de
80 aminoácidos e o outro um alinhamento com 6 aminoácidos contínuos entre a
sequência consultada e as disponíveis nas bases de dados já relatadas como indutoras
de IgE (BREITENEDER; MILLS, 2000; IVANCIUC et al., 2009). Análise de
Bioinformática da sequência de TcPR-10 baseado nestes dois parâmetros com
alérgenos disponíveis no SDAP demonstrou similaridade com oito sequências de
alérgenos sendo a região rica em glicina (motivo P loop GXGGXGXXK) altamente
conservada em todos (Tabela 3). Mirza e colaboradores (2000) por análise de difração
de Raio-X

identificou várias regiões em Bet v 1 responsável por contatos

intermoleculares com o fragmento Fab da molécula de IgE sendo a região
42ENIEGNGGPGT52, correspondente ao P-loop, identificada como o principal
epítopo de ligação. Outros sítios de contato identificados foram R70, D72, H76, I86,
E87 e K97. A proteína TcPR-10 apresenta os mesmos resíduos de aminoácidos nas
posições 72, 86 e 87 (Figura 6) que podem possivelmente atuar também como sítios de
ligação desta proteína com IgE.
Todos os oito alérgenos que apresentaram similaridade com TcPR-10
pertencem à família de proteínas relacionadas à patogênese 10 - Bet v 1 (PF00407),
conforme classificação de Ivanciuc e colaboradores (2009). Esta família contém
alérgenos identificados como PR-10 a exemplo de Aln g 1, Api g1, Ara h 8, Bet v 1,
Cor a 1, Dau c 1, Gly m 4, Mal d 1, Pru ar 1, Pru av 1 e Pyr c 1 (IVANCIUC et al.,
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2009). Nesta família a proteína Bet v 1 é considerado o alérgeno mais importante, pois
é o principal antígeno presente em grãos de polens (IVANCIUC et al., 2009). Devido a
alta homologia de Bet v 1 com proteínas PR foi proposto um papel funcional de Bet v
1 na defesa de pólen contra ataque de patógeno (SOWOBODA et al., 1994).
Sowoboda e colaboradores (1994) estudando a expressão de Bet v 1 em suspensão
celular de B. verrucosa sob diferentes condições detectaram a expressão de proteínas
Bet v 1 (17kDa) na presença de patógenos microbianos. Posteriormente foi
demonstrado por meio da análise de sequência e estudos de expressão que estes genes
são um subconjunto de genes da família Bet v 1, diferente dos genes que são expressos
constitutivamente em pólens (SOWOBODA et al., 1995). Apesar de não serem
expressos constitutivamente em grãos de pólen foi detectado que as proteínas desse
subconjunto de genes Bet v 1, induzidos por microorganismos em suspensão celular,
contém epítopos que são reconhecidos por anticorpo monoclonal preparado contra Bet
v 1 de polens e também por IgE presente em soro de pacientes alérgicos a B. verrucosa
(SOWOBODA et al., 1994).
Devido a TcPR-10 apresentar alta identidade com Bet v 1 nos dois parâmetros
analisados, principalmente no motivo P-loop, podemos inferir que essa proteína tem
grande potencial em ser um alérgeno capaz de desencadeiar

hipersensibilidades

incluindo a das vias aéreas devido a presença de possíveis epítopos de ligação a IgE,
conforme é apresentado na Tabela 3. A proteína TcPR-10, por apresentar similaridade
com alérgenos alimentares pode ser candidato para apresentar reatividade cruzada com
tais alérgenos e portanto

induzir também a Síndrome da Cavidade Oral

(HOFFMANN-SOMMERGRUBER et al., 1999).
A reatividade cruzada entre alérgenos de polens e alimentares é algo que vem
sendo investigado. A região particular do „P-loop‟ é um motivo comum em alérgenos
de polens, mas também é relatado em alérgenos alimentares e em proteínas
relacionadas à patogenicidade sendo, portanto, uma região de interesse em estudos de
epítopos envolvidos na reatividade cruzada (SCHEURER et al., 1999). Estudos
recentes mostram que alergia à leguminosas pode ser desencadeada após
sensibilização com pólen tendo como base o processo de reatividade cruzada
(MITTAG et al., 2004b; MA et al., 2006). Geralmente, as reações alérgicas à
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leguminosas são desencadeadas após sensibilização primária através do trato
gastrointestinal, no entanto, estudos demonstram que a sensibilização também pode
ocorrer nas vias aéreas por meio de polens (MITTAG et al., 2004a). Pacientes
alérgicos à polens de vidoeiro (B.verrucosa) sensibilizados com a proteína Bet v 1
apresentaram sintomas alérgicos para a proteína Ara h 1 isolada de amendoim
(MITTAG et al., 2004a). A proteína Bet v 1 foi identificada apresentando reatividade
cruzada com alérgenos de cenoura Dau c 1 e cereja Api g 1 (HOFFMANNSOMMERGRUBER et al., 1999). A semelhança estrutural tem sido apontada como a
principal causa da ocorrência de reatividade cruzada entre Bet v 1 e alérgenos
alimentares (SCHIRMER et al., 2005).
A estabilidade conformacional é uma das características comuns entre proteínas
alergênicas. Bollen e colaboradores (2010) descrevem semelhanças na estabilidade
conformacional dos alérgenos Bet v 1, Api g 1 e Dau c 1 utilizando como parâmetro
condições dependente de pH. A atividade alergênica de PR-10 em alimentos não é um
fator muito observado, pois o aquecimento de alimentos destrói a capacidade
alergênica de proteínas PR-10 (MITTAG, 2005). No entanto, existem poucos estudos
demonstrando que processamentos térmicos ou químicos podem ter efeito sobre a
capacidade de proteínas PR-10 induzir resposta imune (BOLLEN et al., 2010).
Alérgenos recombinantes como Bet v 1, Mal d 1, Api g 1 e Dau c 1 tiveram sua
capacidade de ligação a IgE completamente suprimida após aquecimento por 60
minutos, mas não se observou redução da capacidade de ativar células T específicas
(BOHLE et al., 2006). No geral, as proteínas PR-10 são caracterizadas como lábeis
(MILLS et al., 2007). Porém, segundo Mittag (2005) a inclusão de novos métodos de
processamento de alimentos para preservar proteínas valiosas para a dieta contribui
para a manutenção de proteínas PR-10 com potencial alergênico.
Possivelmente a superexpresão do gene TcPR-10 em frutos do cacaueiro não
seria um fator crítico que limitaria o melhoramento genético dessa espécie por técnicas
de transgenia, pois o processamento das amêndoas do cacau para geração de chocolate
poderia reduzir a possível atividade alergênica desta proteína. Aliado ao fato de que
relatos de sensibilidade clínica para chocolate são relativamente raros o que é

73

explicado pelas modificações que as proteínas sofrem devido ao processamento das
castanhas do cacau (CHAPMAN et al., 2006).
No entanto, a introdução de novas formas de chocolate que sofrem menos
processamento, como por exemplo, pedaços de castanha de cacau bruto ou torrado é
um fator preocupante, pois é desconhecido a alergenicidade e a relevância de
reatividade cruzada desses produtos com outros alimentos alergênicos (CHAPMAN et
al., 2006).
Por outro lado, a possibilidade de expressão constitutiva da proteína TcPR-10
em plantas transgênicas pode se tornar um problema de saúde pública, pois a proteína
sendo expressa em grãos de pólen, pode se tornar uma fonte em potencial de
aeroalérgenos desencadeando hipersensibilidade nas vias aéreas ou ainda a proteína
pode apresentar reatividade cruzada para alérgenos alimentares.
A expressão constitutiva de genes em plantas transgênicas é a principal
preocupação quanto ao potencial alergênico de proteínas PR. Sowoboda e
colaboradores (1995) ressaltam que as condições de infecções patogênicas e estresse
incluindo aplicação de venenos químicos podem aumentar o nível de expressão de
proteínas homólogas a Bet v 1 em polens e outras partes das plantas contribuindo para
o aumento significativo na incidência de reações de hipersensibilidade do tipo I
detectada nos últimos anos nos países industrializados.
A combinação de dados gerados por alinhamento de sequências juntamente
com análises estruturais de proteínas e capacidade de indução de IgE permitem uma
melhor compreensão da capacidade alergênica de determinada proteína. Por exemplo,
a proteína Api g 1, identificada como PR-10 apresenta 52% de identidade com Bet v 1
sendo estruturalmente semelhante a esta proteína e apresenta ligação a IgE
(SCHIRMER et al., 2005). A sequência do gene TcPR-10 quando submetida à análise
de

homologia

com

sequências

depositadas

GenBank

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank), utilizando o algorítimo de alinhamento Blast,
apresentou homologia com diferentes membros de proteínas classificadas como PR10, a exemplo de MdPR-10, Malus domestica, StPR-10 Solanum tuberosum, PaBet v
1, Prunus armeniaca, FsPR-10, Fagus sylvatica, VvPR-10 Vitis vinifera e SvPR-10,
Solanum virginianum (PUNGARTNIK, et al., 2009). No entanto, essas sequências não
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constam no Banco de proteínas alergênicas SDAP. A comparação de dados de
alinhamento no SDAP gerados neste trabalho para TcPR-10 juntamente com estudos
de indução de IgE por esta proteína (Figura 10 A) sugerem potencialidade alergênica
desta proteína. No entanto, a reatividade cruzada de TcPR-10 com alérgenos de pólen
ou alimentares só poderá ser revelada por estudos adicionais como por exemplo
determinação da estruturas de superfície molecular envolvida nesta resposta ou ainda
por técnicas de Imunoblotting usando anticorpos específicos para estes alérgenos
contra a proteína recombinante TcPR-10. Estudos de proteínas contendo mutações
específicas em prováveis epítopos de ligação com IgE também podem contribuir para
esclarecer sobre estruturas conservadas envolvidas na reatividade cruzada.
A natureza policlonal da resposta de IgE dificulta a análise direta do complexo
entre IgE e alérgeno. Portanto, a maioria dos estudos sobre epitopos de IgE em Bet v 1
e alérgenos relacionados centraram na mutagênese sítio-dirigida (WANGORSCH et
al., 2007). Alguns resíduos de aminoácidos de Bet v 1 tem sido identificados como
determinantes para o reconhecimento e ligação de IgE (FERREIRA et al., 1998; MA
et al., 2006). Portanto, mutações direcionadas podem reduzir a capacidade de IgE se
ligar a epítopos presentes em proteínas alergênicas revelando ainda quais resíduos de
aminoácidos estão envolvidos nesta resposta.
Epítopos de ligação à anticorpos são geralmente formados por resíduos de
aminoácidos que não são contínuos na estrutura primária, mas que são apresentados
juntos após o dobramento do polipeptídeo (FERREIRA et al., 1998). A indução de IgE
é determinada pela „ajuda‟ de linfócitos T, que são estimulados por fragmentos de
peptídeos lineares de antígeno oriundos do processamento de antígeno realizado pelas
células apresentadoras de antígeno (FERREIRA et al., 1998). A inserção de mutações
em proteínas objetiva reduzir a capacidade de ligação à IgE, mas visando manter a
molécula com características que permitam ser reconhecidas por linfócitos T alérgenos
específicos, para desta forma a proteína recombinante poder ser empregada também
em imunoterapia (FERREIRA et al., 1998).
As substituições T10P e I30V foram demonstradas em proteínas PR-10, Bet v 1
(FERREIRA et al., 1998) e Mal d 1 (YAN MA et al., 2006) estando envolvidas na
formação de epítopos de IgE. Portanto, por meio de análise sorológicas é possível
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sugerir que estes resíduos estejam envolvidos também na formação de epítopos de
ligação de TcPR-10 com IgE. A substituição do aminoácido Histidina por Serina na
posição 45 foi introduzida por anteceder o motivo P-loop de TcPR-10. Em Bet v 1 e
seus homólogos o P-loop compreende os aminoácidos das posições 44-53, sendo
altamente conservado (WANGORSCH et al., 2007). Em Bet v 1 o resíduo de ácido
glutâmico na posição 45 é considerado como crucial para o reconhecimento de
anticorpos (MIRZA, et al., 2000; SPANGFORT et al., 2003). O alinhamento entre a
sequência de TcPR-10 e Bet v 1 revela que a região antecedente ao motivo P-loop
K37-42V é altamente variável (Figura 6). A variabilidade desta região juntamente com
a ausência do resíduo E45 em TcPR-10 sugere que havendo reatividade cruzada entre
Bet v 1 e TcPR-10 esta região provavelmente não é responsável. A proteína Api g 1,
alérgeno de cereja identificado como PR-10, é estruturalmente semelhante e apresenta
reatividade cruzada para Bet v1, e também a sequência 42-45 é significativamente
diferente de Bet v 1 principalmente devido a ausência de E45. Anticorpos monoclonais
para o motivo P-loop não se ligam a Api g 1 (SCHIRMER et al., 2005).
O motivo P-loop foi analisado em Api g, proteína alergênica isolada de aipo,
quanto a possibilidade de atuar como um epítopo de IgE. Substituição do aminoácido
lisina da posição 44 por ácido glutâmico, o mesmo presente em Bet v 1 nesta posição,
aumentou as propriedades de ligação à IgE (WANGORSCH et al., 2007). Análise da
influencia de mutações sítio dirigidas em Api g, homólogo de Bet v 1, quanto a
capacidade de ligação a IgE demonstrou que nem sempre o P-loop está envolvido na
ligação IgE e que também nem sempre substituições em aminoácidos semelhantes em
proteínas com alta identidade resultam em perda da capacidade de ligação a IgE. A
mudança do aminoácido S111P em Api g 1.01 levou a uma quase completa perda da
capacidade de ligação a IgE, a mesma troca em Api g 1.02 não apresentou o mesmo
resultado (WANGORSCH et al., 2007). Sendo, portanto necessária a análise do efeito
de mutações para cada proteína específica.
Em Mad, alérgeno isolado de maçã, um único ponto de mutação na posição 111
substituindo o aminoácido serina por prolina foi responsável por reduzir
alergenicidade (SON et al., 1999). A proteína Pru av 1 que apresenta de 40 a 60% de
identidade com alérgenos de polens e com proteínas PR-10 que não são consideradas
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alergênicas a exemplo de Prs1 de batata. Por meio de mutações sítio dirigidas foi
demonstrado que a posição Ser112 é uma região crítica para ligação desta proteína
com IgE (MIDORO-HORIUTI et al., 2001).
Análise de mutações inseridas em Mal d 1 (Thr10 – Pro; Ile30 – Val; Thr57 –
Asn; Thr112 – cys; Ile 113 – Val), alérgeno que apresenta 55% de identidade com Bet
v 1a, demonstrou que não houve perturbações no dobramento e nas características
estruturais da proteína Mal d 1 mut (MA et al., 2006). No entanto, a termoestabilidade
da proteína foi afetada, após aquecimento a 95º C a proteína Mal d 1 não teve
redobramento completo, indicando que as substituições diminuem a termoestabilidade
da proteína. A proteína Mal d 1 mutante apresentou diminuição de ligação a IgE
quando comparado à Mal d 1 selvagem, para a maior parte de amostras de soro usada
oriundas de pacientes atópicos. Entretanto, para um subconjunto de soro a proteína
Mal d 1 mutante não afetou os epítopos de reconhecimento de IgE (MA et al., 2006).
Além do motivo P-loop outras regiões conservadas, entre proteínas alergênicas,
vêm sendo investigadas quanto à possibilidade de atuarem como sítios de ligação a
IgE. Em Pru av 1 os resíduos 155-159 foram identificados como importantes para
alergenicidade baseado em análises de mutagênese (NEUDECKER et al., 2003).
A presença do P-loop também é associada com atividade de ribonuclease de
proteínas PR-10. Mutações sítio dirigidas em três aminoácidos conservados E95A,
E147A, Y150A e a construção de deleções no P-loop da proteína SPE-16, isolada de
semente de Pachyrrhizus erosus e classificada como membro da família PR-10,
demonstrou diferentes alterações na atividade de ribonuclease (WU et al., 2003). Em
TcPR-10 a presença dos resíduos de aminoácidos E97, E149 e Y151, conservados são
associados com a atividade de ribonuclease (PUNGARTNIK et al., 2009). Em
AhPR10, proteína isolada de Arachis hypogaea, mutações no resíduo K54N da região
do P-loop levou a perda completa da atividade de ribonuclease desta proteína, outros
pontos de substituições como F148S e H150Q afetaram parcialmente a atividade
catalítica indicando, portanto, que esses resíduos são importantes para a função de
RNase desta proteína (CHADA; DAS, 2006). A manutenção desta atividade catalítica
em TcPR-10 mutante sugere que os aminoácidos Thr10, Ile30 e His45 possivelmente
não são os únicos a determinar esta função na proteína.
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Além de possibilitar o emprego biotecnológico de TcPR-10, com a geração de
plantas transgênicas, as mutações podem contribuir para o desenvolvimento de
molécula candidata para ser empregada em imunoterapias. Atualmente vários
alérgenos recombinantes têm sido disponibilizados e testados com esta finalidade
(WOPFNER et al., 2009; WALGRAFFE et al., 2009). Os tratamentos envolvendo
imunoterapia alérgeno se baseiam na supressão de células Th2 mediada por células
Treg que produzem altos níveis das citocinas IL-10 e TGFβ (AKDIS; AKDIS, 2007).
Ambas as citocinas podem suprimir sintomas clínicos de inflamações alérgicas
(AKDIS; AKDIS, 2007).
A inflamação nas vias aéreas causada por alérgenos é uma resposta de
hipersensibilidade do tipo I mediada por IgE caracteristicamente associada com
infiltração

de

macrófagos,

linfócitos,

eosinófilos,

neutrófilo

e

basófilos

(BREDEHORST; DAVID, 2001). A proteína recombinante TcPR-10 apresenta
similaridade com diferentes alérgenos alimentares e de polens da família PR-10
(Tabela 3), no entanto, para caracterização da capacidade alergênica da proteína é
necessário a indução de IgE. O efeito da proteína TcPR-10 no modelo murino foi
investigado por meio de características clínicas incluindo quantificação de IgE total,
infiltrado celular, análise histológica de tecido pulmonar e marcação do tecido com a
enzima iNOS responsável pela geração do óxido nítrico (NO), mediador inflamatório
importante como marcador em processos alérgicos. .
A elevação dos níveis séricos de IgE em animais submetidos a imunização
sistêmica por injeção subcutânea seguida de exposição das vias aéreas com a proteína
TcPR-10 selvagem indicam que esta proteína é capaz de modular a resposta de IgE
total. Diversas proteínas PR10, naturais e recombinantes, tem sido identificadas
aumentando a produção de IgE e desencadeando processos inflamatórios em modelo
murino a exemplo de Bet v 1, Mal d1 (SCHENK et al., 2006; PUHRINGER et al.,
2000).
Em conformidade com os níveis elevados de anticorpos IgE a quantidade de
leucócitos presentes no LBA também foi maior no grupo experimental TcPR-10
selvagem (Figura 11) indicando o potencial de TcPR10 em recrutar células
inflamatórias principalmente polimorfonucleares (Figura 13). A análise histológica do
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tecido pulmonar confirma a presença de infiltração celular detectada no LBA (Figuras
12 e 13). A detecção de afluxo de leucócitos no LBA juntamente com a visualização
de alterações estruturais na histoarquitetura do parênquima pulmonar e presença de
uma quantidade visualmente elevada de macrófagos pode estar refletindo a secreção
de fatores quimiotáticos (BARNES, 2008). Os fatores quimiotáticos a exemplo das
quimiocinas e quimioatraentes controlam o recrutamento de leucócitos para o tecido
(MEDOFF, 2008). Tem se demonstrado que a quantidade de macrófagos aumenta em
pulmões de pacientes com asma. Esses macrófagos são derivados de monócitos
circulantes que migram para os pulmões em resposta a quimioatraentes (BARNES,
2008). Quimiocinas são relevantes em processos alérgicos, não só pelo seu papel na
regulação do recrutamento de leucócitos, mas também por outras atividades como a
ativação celular, liberação de mediadores inflamatórios e regulação da síntese de IgE
(ROMAGNANI, 2001).
Por outro lado, observa-se uma resposta inflamatória mais atenuada em
camundongos desafiados com a proteína TcPR-10 mutante caracterizada por menor
quantificação dos níveis de IgE e de leucócito totais presentes no LBA . Observa-se
que apesar de não ser detectado aumento de IgE total há ocorrência de infiltrado e
presença algumas alterações estruturais no tecido pulmonar característicos de
inflamação (Figura 12 E e F). Estes dados demonstram que as posições T10, I30 e H45
estão envolvidas na formação de epítopos de ligação da proteína TcPR-10 com IgE. As
substituições 10 e 30 também são relatadas nas proteínas PR-10, Bet v 1 (FERREIRA
et al., 1998) e Mal d 1 (MA et al., 2006) afetando a capacidade de ligação com IgE. As
alterações na região antecendente ao P-loop podem ter contribuído para a redução da
ligação da proteína TcPR-10 mutante com IgE. A detecção de resposta inflamatória
menos intensa revela que a proteína TcPR-10 mutante pode ter outros epítopos de
ligação a IgE ou células T possivelmente com ligação mais fracas. MA e
colaboradores (2006) relatam que a forma mutante da proteína Mal d 1, com cinco
substituições (T10P, I30V, T57N, T112C, I113V), assim como o tipo selvagem foi
capaz de ativar proliferação de células T. Holm e colaboradores (2003) também
relatam a proliferação de células T associadas com produção de IgG por proteínas Bet
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v 1 com cinco (N28T, K32Q, E45S, P108G) e nove (Y5V, E42S, E45S, N78K,
K103V, K123I, K134E, D156H, +160N) substituições.
A utilização de mutações além de servir para identificar possíveis epítopos de
ligação à IgE visa também manter a molécula com características que permitam ser
reconhecidas por linfócitos T alérgenos específicos, para desta forma a proteína
recombinante ser empregada também em imunoterapia alérgenos específicas
(Allergen-specific immunotherapy – SIT) (FERREIRA et al., 1998; AKDIS; AKDIS,
2007). Ter alergenicidade reduzida, mas se manter com reatividade para células T são
duas características requeridas em moléculas recombinantes candidatas a serem
empregadas neste tipo de tratamento para inflamações alérgicas (WALGRAFFE et al.,
2009).
As SITs são tratamentos com administração de repetidas doses de alérgenos
purificados sendo usada para induzir um estado de tolerância em células T periféricas
(HOLGATE; POLOSA, 2008). A SIT suprime a expressão de IgE total e específica e
induz o aumento de anticorpos IgA e IgG (AKDIS; AKDIS; 2007). A citocina IL-10 é
relacionada com a indução de IgG4 atuando também na supressão da resposta de
mastócitos e eosinófilos (AKDIS; AKDIS; 2007; HOLGATE; POLOSA, 2008). O
TGF- β induz a produção de IgA agindo também na supressão de célula Th2 e
remodelação dos tecidos (AKDIS; AKDIS, 2007). Com a supressão das células Th2
não há citocinas IL-3, IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13 necessárias para a diferenciação e
ativação de mastócitos, basófilos, eosinófilos e ainda produção de muco (AKDIS;
AKDIS, 2007).
Existe um conflito em relação ao efeito protetor de IgG em tratamentos de SITs
e sua relação com IgE (AKDIS; AKDIS, 2007). A síntese de anticorpos IgE por
células plasmáticas é regulado por mecanismos multifatoriais que são diferente dos
mecanismos de controle para anticorpos IgG (BREDEHORST; DAVID, 2001). Em
processos de inflamações das vias aéreas o alto nível de IgE/IgG1 em contraste com
uma resposta baixa de IgG2a representa o estado imunológico compatível com
hipersensibilidade do tipo I (WIEDERMANN et al., 1999). Na SIT a subclasse IgG4 é
associada com a captura de alérgeno antes de se ligar a IgE presente na superfície de
mastócitos e basófilos evitando consequentemente a ativação dessas células (AKDIS;
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AKDIS, 2007). No entanto, a relação entre a eficácia do SIT e a indução de subclasses
específicas de IgG ainda permanece em aberto, pois somente em alguns casos o
aumento nas concentrações de IgG estão relacionado com a melhora clínica do
tratamento (AKDIS; AKDIS, 2007).
Nossos resultados demonstram que não há alteração significativa dos níveis de
IgG total em camundongos expostos à TcPR-10 selvagem e mutante, portanto, não é
possível indicar se subclasses deste anticorpo estão envolvidas em processos de
exacerbação da resposta inflamatória desencadeada pela proteína selvagem ou se a
proteína mutante está induzindo algum estado de tolerância em células T por meio de
subclasses de IgG. Este resultado pode está diretamente associado com a rota de
sensibilização utilizada. Repa e colaboradores (2004) estudando o efeito de rotas de
sensibilização na produção de anticorpos em modelo murino indicam que na
sensibilização subcutânea a produção de IgG é menor em comparação com rota
intranasal e intraperitonial. Em contraste os níveis de IgE são mais elevados na
sensibilização subcutânea.
O presente estudo mostra relação entre processos inflamatórios nas vias aéreas
desenvolvidos pela proteína TcPR-10 e marcação de células para a enzima iNOS com
possível efeito desta proteína na indução da produção de óxido nítrico (NO). A relação
entre NO e inflamações nas vias aéreas não são definidas de forma conclusiva
(THOMASSEN et al., 1999). Vários trabalhos mostram que a regulação da produção
de NO em vias aéreas é derivado da ação da enzima iNOS. Eynott e colaboradores
(2002) mostraram que ratos sensibilizados com ovalbumina tiveram os níveis de NO
suprimidos por um inibidor seletivo de iNOS [ -N6-(1-iminoethyl)lysine 5-tetrazole
amide -SC-51] indicando, portanto, que o NO exalado deve ter a síntese dirigida por
iNOS. O inibidor SC-51 reduziu também o aumento de neutrófilos no lavado
broncoalveolar, no entanto, não foi observado diminuição na eosinofilia brônquica
indicando que estes polimorfonucleares têm expressão independente. O aumento de
células expressando a enzima iNOS em camundogos tratados com a proteína TcPR-10
selvagem está em concordância com o aumento de células inflamatórias presentes no
LBA (Figura 11). Este resultado apóia o conceito de que a produção de NO, através da
iNOS, tem um papel importante na migração das células inflamatórias (TULIC et al.,
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2000). Em relação à proteína TcPR-10 mutante observa-se também marcação de
células com iNOS no tecido pulmonar, apesar da contagem de células total do LBA de
animais expostos a TcPR10 mutante ser similar à contagem no grupo controle. Por
outro lado, a análise histopatológica mostra que houve infiltração de leucócitos no
pulmão o que explica a visualização de marcação por iNOS em células do parênquima
pulmonar desse grupo experimental. Os resultados da histopatologia e da
imunohistoquimica para iNOS do pulmão dos animais revelam que as mutações
induzidas na TcPR10 não inibem totalmente os sintomas clínicos de inflamações.
As análises histológicas de tecido pulmonar tanto de animais tratados com a
proteína TcPR-10 selvagem quanto mutante demonstram que a infiltração pulmonar é
marcada pela presença macrófagos (Figura 13 D e F). Na análise de
imunohistoquímica é possível detectar macrófagos com marcação para iNOS (Figura
15 A e B). Iijima e colaboradores (2001) observaram através da técnica de
imunohistoquímica marcação específica para iNOS tanto em macrófago quanto
eosinófilos em LBA de animais desafiados com OVA.
A presença de células marcadas com iNOS tanto no grupo selvagem que
apresenta sintomas mais característicos de inflamações, como infiltrado celular e
muco, quanto no mutante que apresenta uma resposta atenuada indica o envolvimento
de NO não apenas em processos inflamatórios críticos mas também em respostas
menos severas. O efeito do NO na migração celular e em processos inflamatórios é
controverso. Eynott e colaboradores (2002) não observou efeito significativo do
inibidor de iNOS, SC-51, no número de células totais e diferencial presentes no LBA
de ratos tratados com SC-51. Já Xiong e colaboradores (1999) verificaram que a
infiltração de células inflamatórias, a exemplo de eosinófilos, entre outros aspectos
como perda da integridade estrutural das paredes das vias aeríferas e edema pulmonar
são menos graves em camundongos deficientes para a produção de iNOS.
Em modelo murino é relatado que NO inibe a proliferação de células Th1 e a
produção de citocinas IL-2 e IFN-γ (TAYLOR-ROBINSON et al., 1994). O IFN-γ é
conhecido por inibir a proliferação de células Th2 (GAJEWSKI; FITCH, 1988) a
inibição desta citocina por NO contribui, portanto, a proliferação de células Th2
(FEDER et al., 1997). As citocinas liberadas por Th2 irão levar ao recrutamento de
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infiltrados mono e polimorfonucleares (FEDER et AL., 1997). Outros trabalhos
relatam que em humanos a citocina IFN-γ está envolvido na expressão de iNOS. Moon
e colaboradores (2008) em cultivo in vitro de células epiteliais humanas demonstram
indução de NO por estímulo com IFN-γ. Sareila e colaboradores (2006) também
demonstraram expressão de NO em cultura de macrófagos estimulados IFN-γ.
THOMASSEN e colaboradores (1999) propõem que a expressão de NO faz parte de
um ciclo de autoregulação onde o desafio com o alérgeno estimula a produção de
citocinas e estas por sua vez estimulam e produção de NO que irá diminuir a expressão
de citocinas. Esta observação de que NO atua em um sistema de autoregulação de
citocinas indica o possível envolvimento de NO em processos antiinflamatórios.
Os resultados mostraram que nas condições experimentais estabelecidas nos
ensaios imunológicos a proteína TcPR-10 selvagem induz sintomas característicos de
inflamações nas vias aéreas para o modelo murino sugerindo que o NO está envolvido
na mediação destas respostas. Nossos resultados de produção de citocinas incluindo
IFN-γ, IL-4, IL-5, IL10 e IL-13 no LBA de animais sensibilizados com TcPR10
selvagem e mutante foram negativos pelo imunoensaio ELISA, alternativamente a
esse ensaio será utilizada a técnica de PCR quantitativo em tempo real (Real time
PCR) para investigar no tecido pulmonar os níveis de expressão dos genes que
codificam tais citocinas. O estudo de produção de citocinas poderá esclarecer quais
mecanismos estão influenciando a resposta alergênica de TcPR-10 estabelecendo uma
possível relação da expressão de iNOS por supressão ou indução de alguma citocina.
As evidências experimentais geradas no presente trabalho abre perspectivas
para a continuidade de exploração da proteína TcPR-10, que apresenta potencial
biotecnológico antifúngico, como candidata a ser utilizada no melhoramento genético
do cacaueiro por meio de técnicas de engenharia molecular. Além da manutenção da
atividade de ribonuclease a proteína TcPR-10 mutante possivelmente modula a reposta
imune apresentando também características que podem ser exploradas para um futuro
emprego em imunoterapias.
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6. CONCLUSÕES

- A proteína TcPR-10 apresenta potencial alergênico.

- Os resíduos de aminoácidos T10, I30, H45 possivelmente estão envolvidos em
epítopos de ligação a IgE e também na atividade catalítica de ribonuclease da proteína
TcPR-10.

- TcPR-10 induz quadro característico de inflamações da vias aéreas sendo associado
com a expressão da enzima iNOS.
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