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RESUMO 

A esquistosomose mansônica é a segunda parasitose mais devastadora segundo a Organização 

Mundial da Saúde, afligindo mais de 240 milhões de pessoas no mundo. Contudo, apesar do 

genoma do Schistosoma mansoni ser extensivamente estudado, os mecanismos envolvidos no 

remodelamento morfológico e adaptação do parasito após instalação no hospedeiro mamífero 

permanecem desconhecidos. A hipótese deste trabalho é que modificações pós-traducionais 

dependentes de SUMO e NEDD8 regulam o proteoma de maneira estágio-específica, 

contribuindo para uma adaptação rápida ao hospedeiro mamífero. Para investigar essa 

hipótese, inicialmente foi utilizado busca por similaridade, pesquisa de domínio e resíduos 

conservados, seguido de análises filogenéticas para identificar os genes relacionados com a via 

de sumorilação e nedilação de proteínas. Nesta etapa, também foram analisados genes do 

complexo COP9 signalossoma, devido a sua atividade denediladora intrínseca. Os resultados 

sugerem o envolvimento de 24 genes, sendo 9 com a modificação dependente de SUMO, 7 

para a via dependente de NEDD8 e 8 com a montagem do complexo COP9. Em geral, as 

proteínas preditas apresentam um alto grau de conservação em relação às proteínas 

ortólogas. Para investigar padrões de expressão gênica diferencial ou estágio-específica nos 

estágios de cercária, verme adulto e esquistossômulos de 3,5 horas a 7 dias de cultivo in vitro, 

foi utilizada a técnica de qRT-PCR. Com relação à via de sumorilação, foi verificada uma 

expressão diferencial das E3 ligases: SmPIAS e SmRanBP2 e das enzimas desumoriladoras: 

SmSENP1 e SmSENP7. Além disso, a protease SmSENP1 mostrou uma atividade diferencial em 

verme adulto e em cercária. Já em relação à via de nedilação, foi observada uma correlação 

positiva entre o perfil de expressão dos constituintes da via de NEDD8 e seus alvos clássicos: 

culinas 1-5; p53 e p73. Subunidades do complexo COP9 signalossoma também foram avaliadas 

e mostraram ser mais expressas em cercária do que em verme adulto, o perfil de expressão 

entre os esquistossômulos foi semelhante. Também foram observadas que ambas as vias de 

modificação são ativadas em condições de estresse e inibidas na presença de MG132, um 

inibidor clássico do proteassoma. A continuação desta linha de investigação, utilizando 

técnicas proteômicas e silenciamento gênico, poderá confirmar a hipótese de que o proteoma 

de cercária e esquistossômulos jovens são extensivamente modificados por SUMO e NEDD8, 

sugerindo uma importância dessas vias de modificação para a instalação do parasitismo. 
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ABSTRACT 

Schistosomiasis is the second most devastating parasitic disease according to the World Health 

Organization, afflicting over 240 million people worldwide. Although the Schistosoma mansoni 

genome has been extensively studied, the mechanisms involved in morphological remodeling 

and adaptation of the parasite in the mammalian host remain unknown. Our working 

hypothesis is that SUMO and NEDD8-dependent post-translational modifications regulate, in a 

stage - specific manner, the parasite´s proteome, contributing to a rapid adaptation to the 

mammalian host. To investigate this hypothesis, we initially used, domain and conserved 

residues similarity searches, followed by phylogenetic analysis to identify genes involved in the 

SUMOylation and NEDDylation pathways. In this step, the genes related to COP9 signalosome 

complex were also analyzed, due to their intrinsic deNEDDylating activity. The results suggest 

the involvement of 24 genes, of which 9 were related to SUMO modification, 7 to NEDD8 

pathway and 8 involved in the assembly of the COP9 complex. In general, the predicted 

proteins showed a high degree of conservation compared to orthologue proteins. To 

investigate differential gene expression patterns in cercariae, adult worms and in-vitro 

schistosomula cultured for 3.5 hours and 7 days it was used the qRT-PCR technique. 

Concerning the SUMOylation pathway, it was observed a differential expression of E3 ligases: 

SmPIAS and SmRanBP2 and also for deSUMOylating enzymes: SmSENP1 and SmSENP7. 

Moreover, SmSENP1 protease showed a differential activity in adult worms and cercariae. As 

for the NEDDylation pathway, a positive correlation was observed comparing the expression 

profile of the NEDD8 pathway constituents and their classic targets p53 and p73 cullins 1-5. 

Subunits of the COP9 signalosome complex were also evaluated and showed to be up-

regulated in the cercariae compared to adult worms, the expression profiles of such subunits 

were similar among the cultured schistosomula. It was also observed that both pathways are 

activated under stress and inhibited in the presence of MG132, a classic proteasome inhibitor. 

Proteomic techniques and gene silencing may further validate our hypothesis that the 

cercariae and early-schistosomula proteomes are extensively modified by SUMO and NEDD8, 

revealing the importance of these pathways for parasite installation and maintenance inside 

the vertebrate host. 
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1. INTRODUÇÃO 
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1.1. Esquistossomose 

O gênero Schistosoma foi descrito primeiramente por Bilharz em 1852, que 

denominou o gênero deste helminto de Schistosoma, uma vez que o macho apresenta no 

corpo uma fenda longitudinal (schisto=fenda; soma=corpo), conhecido como canal ginecóforo, 

local onde a fêmea permanece alojada para que a fecundação ocorra. Schistosoma é 

constituído por organismos da família Schistosomatidae, classe Trematoda e filo Platelminto. 

As principais espécies de Schistosoma que parasitam os seres humanos são: Schistosoma 

mansoni, Schistosoma haematobium, Schistosoma japonicum, Schistosoma intercalatum e 

Schistosoma mekongi (MAHMOUD, 2004). O S. haematobium causa a esquistossomose 

urogenital por localizar-se nas veias do trato urinário. Ao passo que as outras espécies causam 

a forma intestinal da esquistossomose (S. mansoni, S. japonicum, S. intercalatum e S. mekongi) 

visto que os estágios da fase adulta localizam-se no sistema porta hepático do hospedeiro 

vertebrado (UTZINGER e cols., 2011). O parasito S. mansoni é o causador da esquistossomose 

mansônica humana, que está entre as doenças tropicais negligenciadas. É considerada a 

segunda parasitose mais socioeconomicamente devastadora pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), imediatamente após a malária. 

Existem seis espécies de Schistosoma que podem infectar o ser humano, sendo: S. 

mansoni, S. hematobium, S. japonicum, S. intercalatum, S. mekongi e S. malayensis; somente 

uma delas, a espécie S. mansoni existe no Brasil. Contudo, as três espécies que melhor se 

adaptaram ao parasitismo humano são: S. mansoni, encontrada nas Américas Central e do Sul 

e na África; S. hematobium, encontrada na África e Oriente Médio; S. japonicum, encontrada 

na China, Japão e nas Filipinas (BRINDLEY, 2005; MELO & COELHO, 2005). Com relação aos 

hospedeiros intermediários, das 10 espécies e uma subespécie do gênero Biomphalaria 

descritas, três são hospedeiros naturais (B. glabrata, B. tenagophila, B. straminea) e duas (B. 

amazonica, B. peregrina) são consideradas hospedeiros potenciais por terem sido somente 

infectados experimentalmente. 

A esquistossomose possui uma ampla distribuição geográfica, sendo relatada em 77 

países, na África e nas Américas, no Leste Mediterrâneo e no Pacífico ocidental. De acordo 

com a OMS, mais de 240 milhões de pessoas são afetadas em todo o mundo (Figura 01). 

Aproximadamente de 50 a 60% das pessoas infectadas exibem manifestações clínicas e 10%, 

apresentam a forma severa da doença, constituindo um sério problema de saúde pública. 

Também vale destacar que, anualmente, ocorrem de 250 a 500 mil mortes em decorrência da 

patologia desta parasitose e, estima-se que 500 a 600 milhões de pessoas estão em risco de 

contaminação (WHO, 2012). 
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Figura 01: Esquistossomose, países ou áreas em risco. Distribuição da esquistossomose no mundo 
(Adaptado de WHO, 2012). 

Estima-se que 7,1 milhões de pessoas estão infectadas nas Américas, 95% das quais no 

Brasil. Considera-se como área endêmica a região que compreende o estado do Maranhão até 

o Espírito Santo, incluindo Minas Gerais (KATZ, 2003; MELO & COELHO, 2005). 

1.2. Ciclo evolutivo do S. mansoni 

O parasito possui um ciclo biológico do tipo heteroxênico, com acentuado dimorfismo 

sexual, envolvendo uma passagem por um hospedeiro invertebrado, fase assexuada, 

representado por moluscos do gênero Biomphalaria, e um habitat permanente no hospedeiro 

definitivo, fase sexuada, representado pela espécie humana (Figura 02). Durante o ciclo, 

ocorrem diversas mudanças estruturais, fisiológicas e bioquímicas no parasito devido às 

adaptações sofridas em diferentes meios como a água e o ambiente interno de seus 

hospedeiros (REY, 1991). 

O ciclo se inicia quando a fêmea deposita seus ovos imaturos e espiculados no sistema 

porta-hepático. Estes ovos se desenvolvem, uma parte se aloja nos tecidos, especialmente no 

fígado induzindo a formação do granuloma e outra parte atinge o lúmen intestinal, e 

posteriormente são eliminados com as fezes, que em contato com a água doce eclodem 

estimulados pela temperatura, luz intensa e oxigenação, liberando a forma larval denominada 

miracídio. Este, por sua vez, nada ativamente a procura do hospedeiro intermediário 

susceptível. No Brasil, os hospedeiros intermediários de maior interesse são os caramujos das 
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espécies: B. glabrata, B. tenagophila e B. straminea, dos quais o B. glabrata é o mais 

importante do ponto de vista epidemiológica (MELO & COELHO, 2005). Os mecanismos 

envolvidos no reconhecimento do caramujo, de acordo com alguns relatos, são controlados 

por dois tipos de respostas. Primeiro, o miracídio responderia a estímulos físicos do ambiente 

e, segundo aos estímulos químicos originados pelo molusco. Imediatamente após penetrar na 

hemocele do caramujo, o miracídio sofre metamorfose, tornando-se esporocisto-mãe. A 

segunda geração, que consiste de numerosos esporocistos-filhos, desenvolve-se por 

multiplicação assexuada. Estes, por sua vez, migram pelo sistema hemolinfático até atingirem 

o hepatopâncreas e gônadas do hospedeiro intermediário, onde por reprodução assexuada, 

originam as formas de vida livre, conhecidas como cercárias, aproximadamente 30 dias após a 

infecção (NEVES, 2005). 

Após deixarem o molusco, as cercárias, devido ao fototropismo, nadam por 

movimentação da cauda bifurcada e permanecem agrupadas em águas rasas. Em contato com 

a pele humana, as cercárias respondem a sinais químicos como os ácidos graxos de cadeia 

média e penetram na pele por ação mecânica e enzimática (McKERROW & SALTER, 2002). As 

cercárias possuem três tipos de glândulas com vesículas secretórias: as glândulas acetabulares, 

a glândula da cabeça e os corpos celulares sub tegumentares. Proteínas presentes nas 

secreções das glândulas cercarianas possuem funções proteolíticas e imunomoduladoras. Uma 

variedade de isoformas para elastase, além de outras enzimas proteolíticas (dipeptidil 

peptidase e invadolisinas), constitui as secreções utilizadas no processo de penetração. Outra 

proteína encontrada em secreções de cercárias é a SmKK7, por apresentar homologia com 

toxinas de escorpião, acredita-se que possua a capacidade de bloquear canais de potássio, 

auxiliando na modulação do sistema imune (CURWEN e cols., 2006). O processo de penetração 

das cercárias pode levar em média de 4 a 6 minutos, porém algumas cercárias levam apenas 

1.5 minutos para passar pela barreira física da pele (HAAS & HAEBERLEIN, 2009). 

Após a penetração, as cercárias perdem a cauda, e algumas horas depois completam a 

metamorfose transformando-se em esquistossômulos. A transformação em esquistossômulo 

dá origem ao tegumento heptalaminar, o qual permite a adaptação às alterações de 

osmolaridade, nutrientes, temperatura e ação do sistema imune (SKELLY & SHOEMAKER, 

2000). Estes últimos permanecem neste estágio pelo menos durante 48 horas antes de migrar 

para o sistema porta-hepático. Ao atingir a corrente sanguínea, passam pelo coração e 

eventualmente pelos pulmões, até alcançarem o sistema porta-hepático. Após o 28° dia de 

infecção, os vermes presentes no sistema porta-hepático se acasalam e dão início à migração 

até as vênulas mesentéricas para o início da ovoposição. Através do pareamento, o macho 

libera os espermatozóides dentro do canal ginecóforo, estes fecundam os ovócitos dando 
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origem ao zigoto (DEWALICK e cols., 2012). O desenvolvimento sexual da fêmea e, 

consequentemente, o início da ovoposição são dependentes do acasalamento com o macho. 

Acredita-se que através de vias de sinalização envolvendo o fator de crescimento TGF-β, o 

macho ativa e regula a expressão gênica na fêmea (FREITAS e cols., 2007; BECKMANN e cols., 

2010). Um casal de vermes adultos ovopõem aproximadamente 300 ovos por dia. Alguns ovos 

permanecem na circulação, podendo atingir órgãos, como os pulmões, medula óssea, rim, 

baço, coração, e especialmente o fígado. Os demais se movem progressivamente até atingir o 

lúmen intestinal, sendo eliminados junto às fezes (WILSON, 1979). 

A patogenia da esquistossomose depende de vários fatores, dos quais podemos 

destacar: a carga parasitária, a linhagem do parasito, as características do hospedeiro, tais 

como, a imunidade, o estado nutricional e a idade. As características marcantes desta 

patologia em longo prazo são: hipertensão portal, esplenomegalia e ascite. O ovo é o principal 

fator patogênico na esquistossomose (STADECKER, 1992). Dos ovos depositados na parede 

intestinal, 30% são eliminados nas fezes. O restante permanece retido nas paredes do 

intestino e no parênquima hepático, sendo responsáveis pela reação inflamatória 

granulomatosa nos tecidos. Os ovos liberam antígenos solúveis, e por isso ao se fixarem em 

tecidos, como o fígado e intestino, desencadeiam uma reação inflamatória granulomatosa ao 

seu redor, podendo resultar em fibrose, hipertensão portal, varizes esofagianas ou retais, 

hemorragia e óbito (MANZELLA e cols., 2008). A fase inicial da formação do granuloma é 

caracterizada por uma grande migração de neutrófilos, eosinófilos e macrófagos em torno da 

região de necrose causada pelo ovo. Com o tempo esta área de necrose desaparece, havendo 

produção de colágeno e fibrosamento (MELO & COELHO, 2005). A severidade dos sintomas 

pode ser relatada tanto através da intensidade da infecção como da resposta imune individual 

(GRYSEELS e cols., 2006). 
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Figura 02: Ciclo de vida do S. mansoni. Cercárias liberadas pelos caramujos penetram ativamente na 
pele do hospedeiro vertebrado e se transformam em esquistossômulos. Estes atingem o sistema 
circulatório através da derme, e se alojam no sistema porta-hepático. No sistema porta-hepático os 
vermes, acasalam-se e, em seguida, migram para as veias mesentéricas dando início à ovoposição. Os 
ovos eclodem e liberam os miracídios que infectam o caramujo, transformam-se em esporocistos 
primários que por poliembrionia geram esporocistos filhos e depois cercárias. Adaptado de: Introdução 
à parasitologia. Wilson, R.A, 1980. pp13. 

Um dos aspectos mais fascinante da biologia do S. mansoni é o fato do parasito 

sobreviver por vários anos exposto aos mecanismos imunológicos do hospedeiro sem aparente 

dano. Isso pode ser atribuído, em parte, à expressão diferencial de antígenos que ocorre 

durante a maturação do verme, bem como ao desenvolvimento de uma dupla membrana 
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externa, constantemente renovada (HOCKLEY, 1973; WILSON & BARNES, 1974; SNARY e cols., 

1980). Outros mecanismos parecem também implicados na evasão da resposta imune. Assim, 

a aquisição de proteínas do hospedeiro como: 1) antígenos dos grupos sanguíneos (GOLDRING 

e cols., 1976), 2) antígenos do complexo principal de histocompatibilidade I e II (SHER e cols., 

1978), 3) proteínas inativadoras do sistema complemento (PEARCE e cols., 1990), bem como a 

síntese de algumas proteínas que bloqueiam a ação de determinados componentes 

imunitários (LACLETTE e cols., 1992; GHENDLER e cols., 1994; PARIZADE e cols., 1994) parecem 

ser utilizadas pelo parasito como estratégia de defesa. Claramente, estes parasitos tiveram que 

desenvolver mecanismos de evasão à resposta imune do hospedeiro. Assim, eles secretam 

produtos que favoravelmente enganam ou suprimem a resposta imune do hospedeiro e se 

protegem com uma barreira refratária à imunidade chamada de tegumento (VAN HELLEMOND 

e cols., 2006). 

1.3. Regulação da expressão gênica 

Para o parasito completar todo o ciclo evolutivo, passando pelos sete estágios 

morfologicamente bem distintos, são necessários diversos mecanismos de regulação da 

expressão gênica. De maneira particular, o período de transformação de cercária em 

esquistossômulo deve ser ressaltado devido a grande mudança no perfil de expressão proteica 

representado nesta fase. Durante esse período ocorrem várias mudanças morfológicas e 

bioquímicas como perda da cauda, secreção do conteúdo da glândula acetabular, duplicação 

da bicamada lipídica da superfície, perda do glicocálix, mudança do núcleo heterocromático 

para eucromático, intolerância à água e às proteínas da via do complemento do sistema imune 

e redução no catabolismo do piruvato (RAMALHO-PINTO, 1974; BLANTON e cols., 1987). 

Avanços nas técnicas metodológicas, principalmente em plataformas de 

sequenciamento e na bioinformática, tem propiciado conhecimento maior do genoma, 

transcrissoma e proteoma do S. mansoni. Estudos recentes revelaram que o parasito 

apresenta um genoma estimado em 364.5 mega bases com 10850 genes, organizado em oito 

pares de cromossomos sendo sete pares autossômicos e um par de cromossomos sexuais. Os 

machos são homogaméticos (ZZ) e as fêmeas heterogaméticas (ZW) (TANAKA, 1995; 

BERRIMAN e cols., 2009; PROTASIO e cols., 2012). As iniciativas de sequenciamento do 

genoma completo do parasito ainda estão em andamento devido à presença de elementos 

repetitivos com projetos financiados pelo National Institutes of Health (NIH) no instituto 

Institute for Genomic Reasearch, USA (TIGR), por outra iniciativa brasileira, a Minas Gerais 
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genome Network EST project e também pelo Instituto Sanger Centre, financiado pela Welcome 

Trust, UK (EL-SAYED e cols., 2004, BRINDLEY, 2005). 

Atualmente, o sequenciamento do genoma do S. haematobium (YOUNG e cols., 2012) 

e a atualização recente do banco de dados de S. mansoni, resultaram em uma maior qualidade 

dos dados do genoma e transcrissoma, propiciando um melhor entendimento da biologia do 

parasito (PROTASIO e cols., 2012). Além disso, Schistosoma se integra à categoria dos 

organismos com os quais se podem utilizar técnicas modernas para, por exemplo, identificação 

genes estágio-específicos e avaliação global dos efeitos causados por drogas sobre o 

metabolismo do parasito (OLIVEIRA, 2008; PROTASIO e cols., 2012). 

A análise do transcrissoma através da classificação funcional dos transcritos pelo Gene 

Ontology (GO) confirma a presença de genes associados a eucariotos e processos específicos 

dos metazoários, como diferenciação eixo anterior-posterior, dorso-ventral, epitélio, processo 

neural, motilidade, diferenciação sexual, maturação, longevidade, parasitismo, evasão imune e 

resposta a estresse. Além disso, genes envolvidos com o controle da expressão gênica e a 

diferenciação ficaram evidenciados sugerindo sua implicação em nível de silenciamento da 

cromatina (VERJOVSKI e cols., 2003). 

Neste contexto, estudos demonstraram que 28 genes analisados possuem a 

característica de estarem envolvidos, na sobrevida do parasito, e também são expressos na 

superfície da célula ou apresentam a característica de serem secretáveis, e são exclusivamente 

expressos nos estágios intra-mamífero. Todas essas características os tornam candidatos a 

vacinas. Outros genes que são expressos exclusivamente na transição cercária- 

esquistossômulo-verme adulto, e são essenciais para a sobrevivência do parasito se tornam 

também bons candidatos a alvos de drogas (VERJOVSKI e cols., 2004). 

Estudos subsequentes demonstraram a expressão diferencial de diversos transcritos 

durante essa fase de desenvolvimento do parasito. Análises identificaram que proteínas 

envolvidas na invasão da pele, na resposta ao estresse, na formação da membrana, na 

degradação de hemoglobina e na evasão do sistema imune são altamente expressas nesta 

transição, propiciando crescimento, desenvolvimento e reprodução do parasito. Assim como 

foi observada também, nesta etapa, uma diminuição dos genes relacionados com respiração 

aeróbica (HAN e cols., 2009; PARKER-MANUEL e cols., 2011). Sabe-se que essa diferenciação 

na composição de proteínas específicas entre esses dois estágios para adaptação do parasito 

aos diferentes meios e hospedeiros está relacionada a alterações na regulação da expressão 

gênica (Figura 03). 

Os mecanismos que coordenam a expressão gênica nos eucariotos são diversos, 

podendo atuar em vários níveis, desde transcricionais como empacotamento do DNA, pós-
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transcricionais e traducionais, relacionados principalmente com a maquinaria de silenciamento 

gênico através de microRNAS como até pós-traducionais. Estes podem envolver desde simples 

modificações por grupamentos químicos como por conjugação de proteínas tais como as vias 

ubiquitinação e sumorilação, processos reversíveis e de resposta rápida na célula, que 

modulam função, localização e estabilidade de diversas proteínas (revisado por GOETTRUP e 

cols., 2010; BELTRÃO e cols., 2013). 

 

Figura 03: Resumo de alguns genes e proteínas estágio-específicas associadas ao desenvolvimento ou 
ao gênero de S. mansoni e S. japonicum. Os estágios de desenvolvimento do ciclo de vida de parasito se 
encontram acima e os genes e as proteínas expressas nestes estágios de desenvolvimento à esquerda. 
As setas representam os estágios de desenvolvimento em que são expressos determinados gene (s) ou 
proteína (s), e a densidade de mudança destas setas indica a regulação positiva ou negativa de 
determinado gene (s) em todos os estágios de desenvolvimento do parasito (HAN e cols., 2009). 
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1.4. Modificação pós-traducional dependente de proteínas 

No contexto celular, processos de modificações pós-traducional dependente de 

proteínas (PTMs) controlam vários processos celulares importantes que mantêm a 

homeostase e o funcionamento celular (JENTSCH & SCHLENKER, 1995). Dentre essas 

modificações, destacam-se a dependente de ubiquitina e de outros membros da família da 

ubiquitina. 

No final da década de 70, pesquisadores descobriram a ubiquitina (Ub), que é uma 

proteína (8,5 kDa) globular com 76 resíduos de aminoácidos que é extremamente estável e 

altamente conservada desde levedura a mamíferos. É transcrita a partir dos genes UBB, UBC, 

RPS27a e UBCEP2 dos quais as duas últimas são proteínas de fusão ligada a uma proteína 

ribossômica enquanto os dois primeiros codificam para pró-proteínas que produzem múltiplas 

ubiquitinas após processamento (revisado por DENNISSEN e cols., 2012). Inicialmente, a 

ubiquitina foi identificada como uma marca molecular de proteínas alvos destinadas à 

degradação pelo proteassoma 26S. Embora mais conhecida por seu papel na degradação 

proteassomal, a ubiquitinação afeta uma ampla variedade de processos, incluindo endocitose, 

tráfego intracelular, sinalização celular e reparo de DNA (revisado por HOCHSTRASSER, 2009; 

VAN DER VEEN & PLOEGH, 2013). 

O proteassoma 26S é um complexo multicatalítico composto por dois subcomplexos: o 

núcleo 20S (responsável pela atividade catalítica) e a partícula regulatória 19S. O núcleo 

catalítico 20S é uma estrutura em barril composta de quatro anéis empilhados, sendo dois 

anéis alfa (externos) e dois anéis beta (internos). Cada anel é formado por sete subunidades 

distintas, sendo os anéis alfa estruturais e os anéis beta catalíticos. Em contrapartida, a 

partícula 19S é formada por uma base, composta por seis subunidades ATPásicas que 

interagem com as subunidades alfa, e por uma tampa, formada por oito subunidades não-

ATPásicas que atuam no processamento dos substratos poliubiquitinados antes da degradação 

(Figura 04). A partícula 19S pode associar-se em cada extremidade do complexo 20S 

desempenhando um importante papel no reconhecimento de proteínas ubiquitinadas e outros 

substratos do proteassoma, além de permitir a entrada destes na câmara catalítica (GLICKMAN 

& CIECHANOVER, 2002; KOSTOVA & WOLF, 2003). Uma cadeia de poliubiquitina de pelo 

menos quatro monômeros de ubiquitina é necessária para a eficiente translocação do 

substrato para o proteassoma. Vale ressaltar que algumas proteínas não requerem 

ubiquitinação para serem degradadas pelo proteassoma, embora a relevância do presente 

processo in vivo ainda não é conhecida (revisado por WONG & CUERVO, 2010). 
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Figura 04: Estrutura do complexo proteassoma 26S. Representação esquemática do proteassoma 26S, 
composto pelo barril catalítico 20S e pela partícula regulatória 19S. Figura adaptada de Kostova & Wolf 
(2003). 
 

A conjugação da ubiquitina a um substrato alvo é orquestrada pela ação de três classes 

de enzimas e o processo denominado de ubiquitinação (HERSHKO & CIECHANOVER, 1998). Em 

uma etapa que consome ATP, a ubiquitina é conjugada através de uma ligação tioéster de alta 

energia a E1 (enzima ativadora de ubiquitina), tornando-se, portanto, ativa. 

Subsequentemente, a ubiquitina é transferida para o sítio de uma enzima E2 (enzima 

conjugadora de ubiquitina). No passo final, uma E3 (enzima ubiquitina ligase) catalisa a 

transferência de ubiquitina ao substrato. Há três classes de E3 ligases que são mecanicamente 

distintas e são caracterizadas por apresentarem domínios RING, U-box ou HECT (Figura 05). E3 

ligases do tipo HECT apresentam superfície de interação com a ubiquitina, assim a molécula é 

transferida de E2 para E3 e, em seguida, para o substrato. Entretanto, as ligases do tipo RING e 

U-box formam uma plataforma na qual há uma superfície de interação para E2 e para o 

substrato, facilitando a transferência direta da ubiquitina para o substrato (PICKART, 2001, 

revisado por KESSLER, 2013). 

Em humanos, apenas duas enzimas E1 são conhecidas, embora existam mais de 30 

enzimas E2 e até mesmo perto de 600 enzimas E3 (SEMPLE, 2003; JIN e cols., 2007). Para 

alguns substratos uma enzima adicional (E4) é necessária para que ocorra poliubiquitinação do 

substrato (KOEGL e cols., 1999). A especificidade de ubiquitinação parece ser dependente das 

enzimas E2 e E3, além dos aminoácidos próximos à lisina do substrato que será ubiquitinada 

(SADOWSKi & SARCEVIC, 2010). 

Além de degradação mediada pelo proteassoma, a ubiquitina também participa de 

uma grande variedade de funções celulares. A versatilidade da ubiquitinação é devido à 
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presença de sete resíduos de lisina na ubiquitina nas posições 6, 11, 27, 29, 33, 48, e 63, os 

quais podem servir como sítio de ligação para outras moléculas de ubiquitina (Figura 05). 

Estudos proteômicos em levedura revelaram a ocorrência das sete ligações de ubiquitina em 

diferentes abundâncias (XU e cols., 2009). 

A presença desses resíduos de ubiquitina resulta na formação de diversas cadeias de 

ubiquitina com diferentes estruturas quaternárias e topologias (IKEDA & DIKIC, 2008). As 

diferentes topologias das cadeias de ubiquitina podem servir como distintas superfícies de 

ligação para a ubiquitina (HICKE e cols., 2005; RAASI e cols., 2005; VARADAN e cols., 2005). 

Além de cadeias homogêneas, as células também podem gerar cadeias heterogêneas, através 

dais quais moléculas de ubiquitina estão ligadas a diferentes resíduos internos de lisina dentro 

de uma cadeia única ou ramificada (BEN-SAADON e cols., 2006; KIRKPATRICK e cols., 2006; KIM 

e cols., 2008). Além disso, proteínas também podem ser marcadas com uma única molécula de 

ubiquitina sobre um único resíduo de lisina (monoubiquitinação) ou em múltiplos resíduos de 

lisina (multimonoubiquitinação). Diferentes tipos de ubiquitinação podem determinar 

diferentes destinos celulares de uma proteína, resultando em efeitos pleiotrópicos notórios 

nos inúmeros processos celulares (revisado por WONG & CUERVO, 2010). 

Quanto ao tipo de ligação, K48 foi identificada como o sinal canônico para degradação 

pelo proteassoma, porém K11 também pode servir como um sinal potente de degradação 

proteassômica, particularmente em proteínas reguladoras do ciclo celular e em substratos de 

retículo endoplasmático (BABOSHINA & HAAS 1996; KIRKPATRICK e cols., 2006; JIN e cols., 

2008; KIM e cols., 2008; XU e cols., 2009). K29 tem sido associada com a degradação de 

substratos ubiquitinados (JOHNSON e cols., 1995; KOEGL e cols., 1999). Embora K63 é 

tipicamente implicada em funções independentes do proteassoma, estudos recentes 

suportam que esta ligação pode também direcionar alguns substratos para a degradação pelo 

proteassoma, pelo menos in vitro (CROSAS e cols., 2006; KIRKPATRICK e cols., 2006; KIM e 

cols., 2007). 

O proteassoma pode processar cadeias homogêneas e heterogêneas (KIRKPATRICK e 

cols., 2006; JIN e cols., 2008). Os diferentes tipos de ligação não só ditam a capacidade das 

subunidades reguladoras do proteassoma 26S de reconhecer a proteína do substrato, mas 

também afetam as suas cinéticas de degradação neste complexo de protease. Substratos 

ubiquitinados no resíduo K48 são os mais rapidamente degradados pelos proteassomas 

purificados, provando que essa ligação é ainda o sinal mais eficiente para a degradação 

proteassômica (XU e cols., 2009). Em contraste, cadeias ramificadas não são processadas de 

forma eficiente pelo proteassoma (KIM e cols., 2007). Por outro lado, ligação via K6 inibe a 

degradação proteassômica (SHANG e cols., 2005; revisado por DENNISSEN e cols., 2012). 
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Figura 05: Via de ubiquitinação. Representação esquemática das principais etapas da via de 
ubiquitinação, incluindo a ativação por E1, conjugação por E2, a ligação de ubiquitina a um substrato por 
uma E3 e reverso do processo por DUBs. A ubiquitina pode ser conjugada em um único sítio ou em 
múltiplos sítios, sendo mono- ou poliubiquitinados, resultando em diferentes processos. Figura 
adaptada de Rape (2009). 

 
Semelhante a fosforilação, ubiquitinação é uma modificação reversível, rápida e 

específica. Desubiquitinação, a reversão deste processo, é estritamente controlada, por 

enzimas desubiquitinadoras (DUBs). Há cerca de 100 DUBs funcionais em humanos, que são 

divididas em cinco subfamílias: ubiquitin C-terminal hydrolases (UCH), ubiquitin-specific 

proteases (USP or UBP), ovarian tumor proteases (OTU), Machado-Joseph disease proteases 

(MJD) e JAB1/MPN/Mov34 metalloenzymes (JAMM) (revisado por CLAGUE e cols., 2013). 

Desubiquitinação é importante para a geração de monômeros de ubiquitina a partir de 

precursores e das cadeias poliubiquitinadas (KOMANDER e cols., 2009). Assim como existe 

especificidade do tipo de ligação mediada por E2, também existe para DUBs. Estudos 

subsequentes comprovam essa especificidade, o domínio JAMM na DUB BRCC36 foi revelado 

como sendo específico para ligação a K63 poliubiquitinada (SHAO e cols., 2009). Outra DUB 
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chamada TRABID foi recentemente descrita como sendo específica para cadeias 

poliubiquitinadas ligadas por K29, com eficiência de 40 vezes maior do que para o substrato 

previamente ligado por K63 (VIRDEE e cols., 2010). 

Modificações dependentes de proteínas semelhantes à ubiquitina também 

apresentaram grande notoriedade nos últimos anos, sendo alvos de diversos estudos. 

Dezessete proteínas semelhantes à ubiquitna (UBLs) humanas foram identificadas, dentre elas 

destacam-se SUMO, NEDD8, ATG12, ATG8, URM1, ISG15 e FAT10 (revisado por GOETTRUP e 

cols., 2010). Entre os sistemas que modificam proteínas, a ligação de SUMO e NEDD8 aos 

substratos alvo, processos denominado sumorilação e nedilação respectivamente, 

representam depois da ubiquitinação, os exemplos mais bem estudados de modificações pós-

traducionais que envolvem interação proteína-proteína (revisado por VAN DER VEEN & 

PLOEGH, 2013). 

1.5. Small Ubiquitin Modifier (SUMO) 

A modificação pós-traducional dependente de SUMO foi primeiramente relatada como 

modificadora da proteína RanGAP1 (Ran GTPase activating protein 1) por dois grupos de 

pesquisa no final do ano de 1996 e início de 1997 (MATUNIS e cols., 1996; MAHAJAN e cols., 

1997). A sumorilação é agora conhecida por modificar várias proteínas eucarióticas em 

organismos que vão desde levedura a seres humanos. Análise proteômica recente de 

proteínas sumoriladas identificou mais de 580 alvos endógenos de células cervicais humanas, o 

que corresponde a cerca de 2% de todo o proteoma (BECKER e cols., 2013). Estudo recente 

demonstrou que a modificação por SUMO é a segunda modificação dependente de proteínas 

de maior ocorrência entre as espécies, sendo detectada em 106 espécies, num total de 1234 

sítios de ocorrência (BELTRÃO e cols., 2013). 

SUMO-1, proteína com aproximadamente 97 resíduos de aminoácidos (11.13 kDa), 

apresenta 18% em identidade de sequência primária com a ubiquitina, contudo apresenta uma 

grande similaridade em estrutura tridimensional, como pode ser observado na Figura 06. Uma 

característica específica de SUMO é o N-terminal flexível de cerca de 20 aminoácidos, que 

parece servir basicamente como um receptor na formação da cadeia de SUMO. Todos os 

eucariontes testados até o momento são capazes de expressar pelo menos uma proteína 

precursora SUMO. Entre as espécies que expressam apenas uma isoforma, tem-se levedura, 

Caenorhabditis elegans e Drosophila. Outros eucariontes, incluindo plantas e vertebrados, 

expressam isoformas de SUMO. Por exemplo, os mamíferos expressam três isoformas de 

SUMO que podem ser divididas em duas famílias, SUMO-1 e SUMO-2 / 3. SUMO-2 madura 
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possui 92 aminoácidos, já SUMO-3, 93 aminoácidos. Porém, SUMO-2 e -3 são muito 

semelhantes (97% de identidade de sequência para proteínas humanas) e atualmente não 

pode ser distinguidas por anticorpos. Contudo, SUMO-1 é bastante divergente (47% de 

identidade de sequência entre SUMO-1 e SUMO-2 humanas). Apesar dessa diferença, todas as 

isoformas da proteína SUMO são ativadas e conjugadas com as mesmas enzimas (revisado por 

FLOTHO & MELCHIOR, 2013). 

 

 

Figura 06: Desenho esquemático comparativo mostrando as estruturas terciárias de ubiquitina, 
SUMO1 e SUMO2/3. Sumo1 apresenta 18% e 50% de identidade com ubiquitina e com SUMO2/3, 
respectivamente. Porém, a estrutura tridimensional é bastante similar. Adaptado de Melchior (2007). 

Essa molécula é sintetizada como um pró-peptídeo e necessita ser processada C-

terminalmente para expor seu duplo motivo de glicina. Este processamento C-terminal, bem 

como a desumorilação, é mediado por um grupo de enzimas específicas, constituído por seis 

proteases (SENPs) (revisado por GAREAU & LIMA, 2010). 

Assim como verificado para o processo de ubiquitinação, a proteína SUMO para ser 

conjugada a proteínas utiliza uma cascata enzimática formada por E1, E2 e E3 (Figura 07). A 

enzima de ativação E1 específica para SUMO-1 / 2 / 3 é um heterodímero constituído por SAE1 

(enzima ativadora de SUMO-1) e SAE2 (enzima ativadora de SUMO-2). Após a ativação, SUMO 

é transferida para a sua única enzima E2, UBC9 (enzima conjugadora de Ubl 9). As outras 

isoformas de SUMO, ou seja, a SUMO-2 e SUMO-3 também se ligam a UBC9 na mesma 

superfície, onde se liga SUMO-1 e com a mesma afinidade (TATHAM e cols., 2003). Este fato 

está correlacionado com a conservada superfície de ligação de UBC9 nos três parálogos, 

embora SUMO-2 e SUMO-3 apresentem somente 47% de identidade em sequência de 

aminoácidos com SUMO-1 (SAITOH & HINCHEY, 2000). UBC9 pode conjugar SUMO 
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diretamente a alvos se estes contêm um receptor de lisina em um motivo de consenso de 

SUMO. A fim de conjugar SUMO indiretamente, UBC9 também pode utilizar E3 ligases. A 

ligação de SUMO através desta via indireta não exige o motivo de consenso de SUMO 

(GAREAU & LIMA, 2010). Auto-sumorilação de UBC9 regula sua atividade específica de 

sumorilação (KNIPSCHEER e cols., 2008). 

 

Figura 07: Desenho esquemático mostrando o mecanismo de sumorilação. O mecanismo envolve a 
ação sequencial de três classes de enzimas: E1 ativadora, E2 conjugadora e E3 ligase. Já o processo 
reverso é realizado por apenas uma classe de enzimas, as SENPs que também são responsáveis pelo 
processamento de SUMO. Adaptado de Melchior (2007). 

A enzima UBC9 reconhece uma sequência consenso ΨKxE (Ψ representa um 

aminoácido hidrofóbico volumoso, tal como isoleucina, leucina e valina, K é uma lisina, x é 

qualquer aminoácido e E representa o aminoácido glutamato) na proteína alvo (Figura 08). Há 

ainda outros motivos de sumorilação, como por exemplo, o dependente de aminoácido 

carregado negativamente (NDSM: negatively charged amino acid-dependent sumoylation 

motif) que contém um ou alguns aminoácidos ácidos localizados dois ou três resíduos a jusante 

do motivo ΨKxE. Assim, a carga negativa aumenta a afinidade de ligação para o E2 que possui 

um bolso de ligação carregado positivamente. Semelhante ao motivo com carga negativa é o 

dependente de fosforilação (PDSM: phosphorylation-dependent sumoylation motif), 

conservado entre os vários fatores de transcrição. Um terceiro motivo possui um agrupamento 

N-terminal de resíduos hidrofóbicos (HCSMs: hydrophobic cluster-containing sumoylation 

motifs) que também facilita a ocorrência de sumorilação na célula. Um estudo recente revelou 
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ainda o motivo invertido (iSM), E/DxKΨ, em muitos substratos da via de SUMO. Assim, o 

conhecimento desses motivos é interessante para identificação de possíveis sítios de 

sumorilação em prováveis alvos. Porém, de acordo com uma análise proteômica, locais 

atípicos, com pouca similaridade de sequência aos motivos acima também pode ser 

encontrados (revisado por YANG & CHIANG, 2013). 

 

Figura 08: Desenho esquemático mostrando o mecanismo de sumorilação. Adaptado de Yang & Chiang 
(2013). 

A existência de proteínas que funcionavam como SUMO E3 ligases, permaneceu 

desconhecida até a descoberta de que as proteínas Siz1 e Siz2, que são membros da família 

PIAS (proteína inibidora de STAT ativado), funcionavam como enzimas que ligavam SUMO aos 

seus substratos (TAKAHASHI e cols., 2001). Até o momento, foram caracterizados três tipos de 

proteínas que funcionam como SUMO E3 ligases: Siz-PIAS, Polycomb2 e RanBP2. Além dessas 

E3 ligases, histonas deacetilases (HDACs) e proteínas Topors também foram descritas como 

proteínas que facilitam a sumorilação de certos substratos. SUMO ligases, assim como diversas 

ubiquitinas ligases, parecem funcionar mais como um adaptador do que com a atividade 

enzimática propriamente dita (TAKAHASHI e cols., 2001; GREGOIRE e cols., 2005; HAMMER & 

YAN, 2007). 

Assim como no processo de ubiquitinação, há a formação de cadeias de poli-SUMO 

através de SUMO-2 e 3 por apresentarem sítios de ligação internos. As três isoformas estão 

presentes na cadeia, com a ligação de SUMO-1 ao final devido à sua falta de sítios para 

habilitar polimerização adicional (MATIC e cols., 2008). Isto indica que o comprimento da 

cadeia SUMO pode ser limitado pela abundância relativa de SUMO-1 em comparação com 

SUMO-2/3, embora o comprimento e a implicação funcional das cadeias de SUMO 

permanecem incertos (revisado por BARRY & LOCK, 2011). 
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O processo de sumorilação é altamente dinâmico e reversível. As proteases (SENPs) 

são responsáveis tanto pelo processamento do precursor inativo de SUMO quanto pela 

desumorilação de conjugados sumorilados. De qualquer forma, resultando em fontes de 

SUMO livre que são importantes para a manutenção dos níveis normais de SUMO 

intracelulares (JOHNSON e cols., 1997; KUREPA e cols., 2002). Em humanos, há seis enzimas 

SENPs (SENP1, -2, -3, -5, -6, e -7) que podem deconjugar proteínas sumoriladas ou restaurar 

monômeros de SUMO de cadeias laterais poliméricas, enquanto que em Saccharomyces 

cerevisiae, existem apenas duas enzimas desumoriladoras, Ulp1 e Ulp2. Com base nas 

atividades e afinidades para as isoformas de SUMO, SENPs podem ser categorizadas em 

subfamílias independentes: SENP1 e SENP2; SENP3 e SENP5; SENP6 e SENP7 (BAWA-KHALFE & 

YEH, 2010). Entretanto, estudos mais recentes identificaram três novas SUMO-proteases em 

humanos, as enzimas isopeptidases desumoriladoras 1 (DeSI1) e 2 (DeSI2) e a enzima 

específica para ubiquitina tipo 1 (USPL1) que compartilham pouca similaridade de sequência 

com a classe de protease Ulp/SENP (revisado por HICKEY e cols., 2012). 

A importância e o papel preciso da sumorilação estão apenas começando a emergir. A 

via de sumorilação está envolvida em importantes aspectos da fisiologia celular, incluindo, 

transcrição dos genes, mitose, localização sub-celular, transporte núcleo-citoplasma e 

regulação da estabilidade proteica (VERGER e cols., 2003). Inibição da sumorilação resulta em 

anormalidades na segregação cromossômica e organização nuclear, levando à apoptose ou 

morte prematura na fase embrionária (HAYASHI e cols., 2002; NACERDDINE e cols., 2005). 

Alvos de SUMO são na sua maioria envolvidos na regulação transcricional (principalmente 

repressão), resposta ao estresse celular, modificação da cromatina e regulação epigenética da 

expressão gênica (LIU & SHUAI, 2008; CUBEÑAS-POTTS & MATUNIS, 2013). 

Além da ligação covalente, SUMO pode se ligar através de interações hidrofílicas e 

hidrofóbicas a proteínas que possuem o motivo SIM. O SIM consiste de um curto trecho de 

resíduos hidrófobos [tipicamente (V / I)-X-(V / I) - (V / I) ou (V / I) - (V / I)-X-(V / I)], que é 

flanqueado N ou C terminalmente por resíduos de serina e / ou por uma extensão de resíduos 

de aminoácidos carregados negativamente (HECKER e cols., 2006). Motivos SIMs foram 

identificados em vários alvos de SUMO, enzimas e ligantes, e servem tanto para sumorilação 

quanto para mediação de processos celulares (KERSCHER, 2007). Exemplos típicos para 

eventos dependentes do SIM são o recrutamento da helicase Srs2 para o deslizamento da 

braçadeira PCNA sumorilada na fase S (PFANDER e cols., 2005), e repressão da transcrição via 

recrutamento de Daxx para fatores de transcrição sumorilados (LIN e cols., 2006). Essa 

interação não-covalente demonstra o envolvimento de SUMO em diversas vias de transdução 

de sinal, ampliando as funções de SUMO dentro da célula. 
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1.6. Neural precursor cell expressed developmentally downregulated protein 8 (NEDD8) 

NEDD8 (81 aminoácidos), proteína também conhecida como Rub1 em S. cerevisiae, é 

similarmente relacionada à ubiquitina, sendo conjugada a proteínas em um processo 

denominado nedilação (revisado por VAN DER VEEN & PLOEGH, 2012). Esta proteína 

apresenta 60% de identidade e 80% de homologia com a ubiquitina (KAMITANI e cols., 1997). 

Foi inicialmente identificada como um gene altamente expresso em cérebro embrionário de 

camundongo (KUMAR e cols., 1992). NEDD8 é altamente conservada nos eucariotos onde é 

expressa na maioria dos tecidos (RAO-NAIK e cols., 1998; HORI e cols., 1999; CARRABINO e 

cols., 2004; BURROUGHS e cols., 2007). 

A fim de ser conjugada a substratos (Figura 09), NEDD8 necessita ser pós-

traducionalmente modificada por hidrólise de sua extensão C-terminal por uma C-terminal 

hidrolase L3 de ubiquitina (UCH-L3) ou SENP8 para expor o duplo motivo de glicina (WADA e 

cols., 1998; WU e cols., 2003). Em seguida, NEDD8 é ativada de uma forma similar à ubiquitina 

embora tenha a sua própria E1 que é formada por heterodímero, UBA3 (enzima ativadora de 

modificação por Ubl) e APP-BP1 (proteína precursora amilóide de ligação da proteína 1). Em 

seguida, NEDD8 é transferida para uma das duas E2 enzimas conjugadoras UBC12 (Ube2M) ou 

Ube2F, e ligada aos seus substratos através de enzimas E3 ligases. Apenas um complexo de E3 

identificado é específico pra NEDD8, consistido de duas enzimas DCN1 e Rbx1, enquanto todos 

os outros sugeriram ligases com atividade dupla para NEDD8 e ubiquitina (KURZ e cols., 2008). 

NEDD8 contem sete resíduos de lisina que são conservados, e assim como a ubiquitina, 

é capaz de formar cadeias in vivo, nos resíduos de lisina 22 e 48 (JONES e cols., 2008). ROC1 

(NEDD8 E3 ligase) é essencial para a transferência da cadeia de poli-NEDD8 de UBC12 para 

culina 1 (OHKI e cols., 2009). 

Nedilação é um processo reversível e mediado por SENP8, proteína com similaridade 

com proteases de SUMO, porém com especificidade para processamento de precursores de 

NEDD8 (GAN-ERDENE e cols., 2003; SHEN e cols., 2005). Além da atividade isopeptidásica 

denediladora de SENP8, há também a do complexo COP9 signalossoma que apresenta uma 

metaloprotease, a subunidade CSN5, responsável pela denedilação das culinas (revisado por 

COPE & DESHAIES, 2003; SCHWECHHEIMER, 2004; WEI & DENG, 2003). Finalmente, há outras 

proteases com especificidade dupla para ubiquitina e NEDD8, incluindo a USP21 (GONG e cols., 

2000) e ataxina-3 (FERRO e cols., 2007). 



36 
Introdução 

 
 

 

Figura 09: Via de nedilação. Representação esquemática das principais etapas da via de nedilação, 
incluindo o processamento do precursor de NEDD8, a ativação por E1 (UBA3-APPBP1 heterodímero), 
conjugação por E2 (UBC12), a ligação de NEDD8 a um substrato por uma E3 e reciclagem de NEDD8 por 
uma isopeptidase (RABUT & PETER, 2008). 

Nedilação é essencial para a viabilidade da maioria dos organismos modelos, incluindo 

Schizosaccharomyces pombe, C. elegans, Drosophila, Arabidopsis e camundongo (JONES & 

CANDIDO, 2000; OSAKA e cols., 2000; TATEISHI e cols., 2001; OU e cols., 2002; KURZ e cols., 

2002; DHARMASIRI e cols., 2003), com exceção de S. cerevisiae (LAMMER e cols., 1998; 

LIAKOPOULOS e cols., 1998). Além disso, a desregulação dessa via parece estar envolvida na 

etiologia de algumas doenças humanas como desordens neurodegenerativas (DIL KUAZI e 

cols., 2003; MORI e cols., 2005) e cânceres (CHAIRATVIT & NGAMKITIDECHAKUL, 2007; SALON 

e cols., 2007), sugerindo a possibilidade dos componentes dessa maquinaria como possíveis 

alvos terapêuticos. 

Os primeiros substratos identificados foram culinas, uma família de proteínas 

hidrofóbicas que proporcionam uma plataforma para ubiquitina-ligases (HORI e cols., 1999). 

NEDD8 promove um rearranjo conformacional do domínio C-terminal das culinas 2 e 3 e do 
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subdomínio RING de Rbx1, transformando o complexo a partir de uma arquitetura fechada 

para uma estrutura aberta e dinâmica, promovendo assim a transferência da ubiquitina para o 

substrato (Figura 10). Assim o domínio RING livre de Rbx1 reduz a distância para a 

transferência de ubiquitina ao substrato (BOSU & KIPREOS, 2008). 

Contudo, as culinas não são os únicos alvos da via de nedilação, muitas proteínas 

nediladas são substratos ou componentes das E3 ligases, sugerindo uma relação entre 

nedilação e ubiquitinação. Por exemplo, p53 e p73 são nediladas e ubiquitinadas em múltiplos 

resíduos de lisina pela proteína Mdm2, que são auto-nediladas (XIRODIMAS e cols., 2004; 

WATSON e cols., 2006). pVHL é também nedilada por uma E3 ainda não caracterizada (STICKLE 

e cols., 2004), assim como muitas proteínas ribossomais (XIRODIMAS e cols., 2008). NEDD8 e 

seus conjugados podem ser transportados para o proteassoma para a degradação que é 

mediada por NUB1 (proteína induzida por interferon) (KAMITANI e cols., 2001). 

Abordagens proteômicas para identificar substratos de NEDD8 tem sido realizadas. O 

efeito da conjugação de NEDD8 para uma determinada proteína difere, incluindo os efeitos 

sobre a estabilidade, a atividade transcricional e localização sub-celular (HJERPE e cols., 2012). 

Recentemente, inibição da conjugação de NEDD8 por novas moléculas tem sido relatada como 

abordagens potenciais para terapia antineoplásica (SOUCY e cols., 2010). 

 

 

Figura 10: Montagem e ativação do complexo ubiquitina E3 ligase SCF. O resíduo prolina (Pro) 

conservado na sequência de F-box dita a montagem de SCF. A ativação de SCF através da nedilação 

provoca mudanças conformacionais na região carboxi-terminal da Cul1 que libera Rbx1, estimulando 

assim a ubiquitinação (PICK & PINTARD, 2009). 
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1.7. COP9 signalossoma (CSN) 

O COP9 signalossoma é um complexo multiprotéico evolutivamente conservado em 

eucariotos, que foi identificado pela primeira vez em Arabidopsis como regulador essencial do 

desenvolvimento mediado por luz (WEI e cols., 1994; CHAMOVITZ e cols., 1996). É composto 

por oito subunidades, CSN1 a CSN8. Seis dessas subunidades contêm o domínio PCI 

(Proteassoma componente, porém é usado para Proteassoma, COP9 e eIF3) que medeia as 

interações específicas de proteínas necessárias para a integridade do complexo e duas 

subunidades CSN5 e 6, o domínio MPN (Mpr1-Pad1-N-terminal) também denominado JAMM. 

CSN tem semelhança estrutural com a tampa da 19S reguladora do proteassoma 26S (Figura 

11) (HALIMI & CHAMOVITZ, 2008). 

Estudos subsequentes caracterizaram CSN em mamíferos, Drosophila, insetos, 

leveduras, fungos e C. elegans, ressaltando seu papel como modulador de diversos processos 

celulares (revisado por WEI e cols., 2008). A função mais estudada é a regulação da 

degradação de proteínas, através de diversos mecanismos. CSN retira NEDD8 de complexos de 

culinas E3 ligases, regulando sua atividade convertendo-as em um estado inativo (LYAPINA e 

cols., 2001). A atividade denediladora reside no domínio MPN/JAMM da subunidade 5 do CSN 

(COPE e cols., 2002; MAYTAL-KIVITY e cols., 2002) e o complexo intacto é necessário para 

realização dessa função (SHARON e cols., 2009). Embora nem todas as atividades de 

complexos de culinas E3 ligases são sensíveis a denedilação pelo CSN. Estudos com mutantes 

em diversos organismos mostraram que a denedilação mediada por CSN5 é dependente de 

todo o complexo e é essencial para a maioria dos organismos (revisado por CHAMOVITZ, 

2009). 

Resumidamente as funções de CSN e/ou de suas subunidades são: denedilação 

(LYAPINA e cols., 2001); desubiquitinação (ZHOU e cols., 2003; WU e cols., 2006), atividade 

quinase (SEEGER e cols., 1998; NAUMANN e cols., 1999); regulação da localização sub-celular 

de proteínas (CHAMOVITZ e cols., 1996; TOMODA e cols., 2002; WANG e cols., 2009); co-

ativação e co-repressão transcricional (CLARET e cols., 1996; DRESSEL e cols., 1999). 
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Figura 11: Organização estrutural DE CSN e 19S. Subunidades parálogas são em azul e subunidades 

NMP são mostradas em vermelho. Tesoura representa a atividade isopeptidásica de Csn5 e Rpn11. 

Figura adaptada de Pick & Pintard (2009). 

1.8. Interface entre as vias de modificação dependente de UBLs 

Diversas PTMs podem modificar a mesma molécula de proteína, resultando em 

diferentes respostas celulares. Por exemplo, as combinações de acetilação, metilação, 

ubiquitinação e sumorilação podem regular a atividade de histonas e proteínas não histonas 

no reparo de DNA (CHATTERJEE e cols., 2012). A interação entre sumorilação e outras 

modificações pós-traducionais foi revisto recentemente, sendo citado em leveduras e 

mamíferos (WILKINSON & HENLEY, 2010). 

A interação entre sumorilação e ubiquitinação ocorre de várias maneiras. Pensou-se 

que devido ao fato da ubiquitina e SUMO muitas vezes utilizarem os mesmos resíduos de lisina 

trabalhariam antagonicamente. Antagonismo foi mostrado pela primeira vez para NFkβ 

(nuclear factor kappa β) visto que sumorilação de certos resíduos de lisina impediam a 

ubiquitinação destes resíduos e, como resultado protegia NFkβ da degradação proteassômica 

(DESTERRO e cols., 1997). No entanto, agora sabe-se que este paradigma é simplista e que 

ubiquitina e SUMO também podem trabalhar em conjunto ou em sequência para regular o 

substrato proteico. Recentes estudos identificaram as enzimas STUbLs (ubiquitina ligases que 

tem SUMO como alvo), que possuem domínios SIM (motivo de interação com SUMO) e RING, 

e, portanto são capazes de reconhecer e marcar com ubiquitina substratos sumorilados, 

direncionando-os para degradação via sistema ubiquitina-proteassoma 26S (TATHAM e cols., 

2008; HEIDEKER e cols., 2009, revisado por HAY, 2013). 

Outras modificações, como, a fosforilação pode afetar a estrutura do alvo, 

influenciando seletivamente uma dessas vias. Por exemplo, IkBα (nuclear factor of kappa light 

polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha), um importante inibidor de respostas 
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imunitárias de mamíferos é fosforilada em dois resíduos de serina (32 e 36), em resposta a 

vários estímulos que permitem a sua poliubiquitinação e subsequente degradação pelo 

proteassoma 26S (DESTERRO e cols., 1998.). 

A fosforilação de substratos pode inibir ou aumentar sumorilação. No caso da 

fosforilação do IkBα ocorre inibição, enquanto que a fosforilação do HSF-1 (heat shock fator 1) 

é necessária para a sua sumorilação em resposta ao estresse (HIETAKANGAS e cols., 2003). 

Além disso, a atividade de quinases e fosfatases pode ser regulada pela conjugação de SUMO. 

Finalmente, a atividade dos componentes da conjugação - desconjugação de SUMO pode ser 

regulado pela fosforilação. Por exemplo, danos no DNA estimula a fosforilação da SUMO E3 

ligase Pc2 pela HIPK2 quinase (homeodomain interacting protein kinase 2), o qual em seguida, 

permite a sumorilação da quinase, responsável pela resposta induzida por danos ao DNA 

(ROSCIC e cols., 2006). 

Além da co-regulação de substratos, ubiquitinação e sumorilação podem, de maneira 

cruzada, regular diretamente a modificação dos componentes da respectiva maquinaria 

enzimática. Por exemplo, sumorilação de E2 - 25k, uma enzima E2 da via da ubiquitina, inibe a 

sua capacidade de ubiquitinar, inibindo o sistema de ubiquitinação (PICHLER e cols., 2005). Por 

outro lado, um exemplo de regulação da ubiquitina na via de sumorilação ocorre com a 

proteína viral Gam1. Gam1 é necessário para replicação viral e funciona através da inibição da 

sumorilação de proteínas através da ubiquitinação do componente SAE1 da enzima SUMO-E1, 

levando à sua degradação proteosomal (BOGGIO e cols., 2007). Essa regulação cruzada 

também ocorre com a ubiquitina E3 ligase, parkina, que está fortemente implicada na doença 

de Parkinson. Parkina ubiquitina RanBP2 (SUMO-E3 ligase), promovendo a sua degradação e a 

interação não-covalente com SUMO é obrigatória para aumentar a sua atividade de ubiquitina- 

ligase (UM e cols., 2006; Um & CHUNG, 2006). 

SUMO e ubiquitina pode também atuar em vias complexas como de reparo do DNA. 

Em resposta a quebra de dupla fita de DNA, uma diversidade de fatores são recrutados para o 

local danificado, estes incluem várias E3 ligases de ubiquitina (RNF8, RNF168 e BRCA1/BARD1) 

e de SUMO E3 ligases (PIAS1 e PIAS4) (revisado por FLOTHO & MELCHIOR, 2013). Um das 

primeiras etapas é o recrutamento do RNF8 por MDC1 (mediator of DNA damage checkpoint 

1). RNF8 coopera com a Ubc13 (ubiquitin-conjugating enzyme 13), uma E2 de ubiquitina, 

modificando histonas e possivelmente outras proteínas; isto por sua vez leva ao recrutamento 

de RNF168 por meio de dois domínios de ligação à ubiquitina. RNF168 trabalha em conjunto 

com Ubc13 para amplificar a ubiquitinação associada a vias de reparo por quebra. Esta 

amplificação parece necessária para recrutamento de vários outros fatores de reparo, 

incluindo a proteína associada ao receptor 80 (RAP80), uma subunidade da ligase BRCA1. Em 
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cada etapa desta cascata, SUMO parece estar envolvida. Embora o recrutamento de RNF8 é 

independente de SUMO, sua interação com Ubc13 não é, PIAS4 medeia a sumorilação da E3 

de ubiquitina HERC2 que promove a ligação a RNF8, facilitando a associação com Ubc13. Além 

disso, RNF168 é recrutado para o foco do reparo do DNA de maneira dependente de PIAS4 e é 

modificado com SUMO. O mecanismo de ação ainda não foi estabelecido, porém parece estar 

relacionado com estabilidade. Com relação ao BRCA1, SUMO aumenta sua atividade de 

ubiquitina E3 ligase e promove o recrutamento de RAP80. Além dos dois motivos de interação 

com a ubiquitina, o recrutamento RAP80 é também dependente de um motivo de interação 

oara SUMO2/3, sugerindo que se liga a SUMO e ubiquitina simultaneamente. Um potencial 

parceiro de ligação é MDC1, que pode diretamente recrutar RAP80 e ser modificado por 

ubiquitina e SUMO (revisado por FLOTHO & MELCHIOR, 2013). 

1.9. Modificação pós-traducional dependente de Ubls e estresse 

As células são expostas a diversas situações de estresse que provocam danos às 

biomoléculas celulares, como por exemplo, calor, estresse oxidativo, inflamação, irradiação ou 

outros componentes tóxicos (KASTLE & GRUNE, 2012). Desta forma, um pequeno aumento na 

temperatura celular pode provocar a desnaturação de proteínas, agregação inespecífica, 

resultando em um desequilíbrio na homeostase de proteínas. Por esta razão, as células 

apresentam mecanismos de respostas aos diferentes tipos de estímulos, e como resultado das 

variações no ambiente celular, ocorre um ordenado controle na expressão gênica permitindo a 

expressão de genes relacionados aos mecanismos de proteção da célula (RICHTER e cols., 

2010). Este grupo de genes responsivos ao estresse pode ser dividido em: genes da família das 

proteínas de resposta a choque térmico (Hsps-heat shock proteins), genes relacionados ao 

sistema proteolítico, enzimas de reparo de ácidos nucléicos, enzimas metabólicas, proteínas 

regulatórias e proteínas relacionadas à estabilização do citoesqueleto, detoxificação e 

estabilidade da membrana (ALREFAII & ALIX, 2009; WELKER e cols., 2010). 

O estresse térmico promove alterações drásticas na organização interna da célula. 

Com a reestruturação ou até mesmo colapso nas redes de filamentos do citoesqueleto, as 

organelas são realocadas intracelularmente, resultando em um colapso no transporte 

intracelular. Além disso, é possível observar uma fragmentação do complexo de Golgi-Retículo 

endoplasmático bem como uma diminuição no número de mitocôndria e lisossomos. No 

núcleo, diversos processos como splicing, replicação e transcrição são alterados, além disso, 

ocorre a agregação de proteínas ribossomais (BOULON e cols., 2010). 
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O sistema de defesa composto pelas chaperonas moleculares e o sistema 

proteassomal desempenham um papel crucial na manutenção da homeostase das proteínas 

durante o estresse celular. Uma proteína desenovelada é inicialmente estabilizada pelo 

sistema de chaperonas e co-chaperonas e caso esta não seja reestruturada, as chaperonas 

então facilitam o processo de ubiquitinação destas proteínas e sua degradação pelo 

proteassoma. Desta forma, pode-se perceber que estes dois sistemas são estritamente 

relacionados e regulados (KASTLE & GRUNE, 2012). 

Segundo Grune e colaboradores (2011) existe uma conexão direta entre estes dois 

sistemas de defesa da célula, especialmente na resposta inicial ao estresse oxidativo. Neste 

tipo de estresse, existe uma diminuição na população de proteassomas 26S, enquanto que a 

quantidade de proteassoma 20S permanece inalterada. Nesta situação, a partícula regulatória 

19S perde contato com o núcleo 20S, mas permanece intacta e passa por um processo de 

remontagem para proteasoma 26S após 3h de exposição a H2O2. Além disso, foi sugerido que a 

estabilização da partícula regulatória 19S é mediada pela chaperona HSP70, uma vez que sua 

inibição por RNAi ou inibidor específico impediu a remontagem de proteassoma 26S após 

estresse oxidativo. A degradação de proteínas oxidadas é realizada principalmente pela 

partícula 20S. Contudo, existe também evidência sólida que o processo de ubiquitinação está 

envolvido na degradação de algumas formas de proteínas oxidadas em condições leves de 

estresse (SHANG & TAYLOR, 2011). 

Curiosamente, PTMs desempenham um papel notável em condições fisiológicas e 

fisiopatológicas, principalmente durante o estresse. Na verdade, várias proteínas-alvo são 

modificadas em sua ativação, localização, agregação e expressão após estresse celular. Entre 

PTMs, a sumorilação representa uma muito importante via de modificação molecular durante 

estresse oxidativo (FELIGIONI & NISTICO, 2013).  

Estudos mostraram que durante o estresse celular, mecanismos de respostas de 

proteínas mal dobradas engatilham a sinalização de proteção que permite adaptação e 

sobrevivência celular. Em períodos de privação de glicose e oxigênio, essas proteínas reduzem 

os níveis da enzima desumoriladora SENP3 para promover a sobrevivência das células, e que o 

aumento intracelular de SENP3 contribui para a morte celular. Estresse celular aumenta a 

sumorilação de proteínas, e isso tem sido proposto como uma resposta protetora da célula. 

Coerente com isso, os autores observaram que, em um modelo in vitro de isquemia, ocorre um 

aumento dos níveis de conjugação SUMO-2 e SUMO-3 em cultura de neurônios corticais de 

ratos e em células HEK29. Esse aumento está correlacionado com diminuição dos níveis de 

SENP3 intracelular (GUO e cols., 2013). Estudos recentes mostraram que durante o estresse há 

o aumento da sumorilação por SUMO-2/-3 do fator de transcrição HSF-1 modulando sua 
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atividade e que HSP70 poderiam atuar como sua E3 ligase (SIMIONI e cols., 2009). Além disso, 

ubiquitinação e sumorilação regulam e coordenam várias vias de reconhecimento de danos ao 

DNA, sinalização, e reparo em níveis bioquímicos e celulares (JACKSON & DUROCHER, 2013). 

2.0. Modificação pós-traducional dependente de Ubls em S. mansoni 

Com relação a modificações pós-traducionais envolvendo membros da família da 

ubiquitina pouco ainda é conhecido em S. mansoni. O mecanismo de ubiquitinação é o mais 

bem estudado, principalmente o processo de degradação dependente do sistema ubiquitina-

proteassoma. Um dos primeiros relatos foi a caracterização de SmSINA que pode funcionar 

como ubiquitina E3 ligase, regulando a ubiquitinação e a degradação dos receptores nucleares 

(RXR1 e RXR2) pelo proteassoma 26S (FANTAPPIÉ e cols., 2003). Rbx1, membro do complexo 

da E3 ligase SCF, também foi caracterizada no parasito. Estudos comprovaram que a porção N-

terminal é responsável pela interação com culina 1, sugerindo que esta proteína possa estar 

envolvida na formação do complexo SCF, e por conseguinte com o processo de ubiquitinação 

(SANTOS e cols., 2007). 

Guerra-Sá e colaboradores (2005) avaliaram tanto a atividade proteolítica endógena 

como a peptidásica dos proteassomas presentes em cercária e verme adulto. Os resultados 

obtidos mostraram que tanto a atividade peptidásica como a proteolítica, são menores em 

cercária. Também foi observado que as atividades peptidásicas dos proteassomas presentes 

em cercária são mais sensíveis ao MG132, inibidor clássico da atividade do proteassoma, 

sugerindo uma variação estágio-específica nas três atividades peptidásicas do proteassoma. 

Os proteassomas do parasito foram ainda purificados a partir de vermes adultos 

(CASTRO-BORGES e cols., 2007). Surpreendentemente, as análises em géis 2D dos 

proteassomas puros, seguido de espectro de massa mostraram a presença de 44 subunidades, 

sendo 24 do tipo alfa e 20 do tipo beta. Foi constatada a presença de 7 isoformas da 

subunidade alfa 1 e 4 da subunidade alfa 7. Neste mesmo trabalho foi demonstrada a 

importância da fosforilação, sugerindo que os proteassomas de cercária estariam 

preferencialmente defosforilados e consequentemente, existiriam poucas possibilidades de 

existir 26S nesse estágio evolutivo. Este resultado é corroborado por dados de Western blot 

que mostram níveis elevados de conjugados ubiquitinados em extratos totais de cercária e a 

sua baixa atividade proteolítica endógena, 16 vezes menor que em verme adulto (dados não 

publicados). 

Posteriormente, todas as subunidades do proteasoma 26S foram identificadas no 

parasito (NABHAN e cols., 2007). Além das subunidades do proteassoma, também foram 
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caracterizados dois reguladores deste complexo, o inibidor endógeno PI31 e o ativador PA28γ 

(BOTELHO-MACHADO e cols. 2010; SOARES e cols., 2013). Resultados evidenciaram que PI31 

tem uma estrutura conservada e é expresso durante o ciclo evolutivo do parasito, além de 

inibir o proteassoma em vermes adultos. Já PA28γ está relacionado com o crescimento larval e 

desenvolvimento do S. mansoni, sendo altamente expresso em miracídio, esporocisto e verme 

adulto pareado. 

Dados recentes do proteassoma em ovos do parasito demonstraram a importância do 

sistema ubiquitina-proteassoma para esse estágio. Este estudo observou que a via é 

responsável não apenas pela degradação das células vitelinas, como também mais altamente 

desenvolvido no envelope do que no miracídio. O envelope está envolvido na defesa do 

miracídio e na produção das proteínas secretadas pelos ovos, presumivelmente para facilitar a 

sua fuga do hospedeiro, sugerindo um papel multifacetário da via na biologia do ovo 

(MATHIESON e cols., 2011). 

Estudos subsequentes do nosso grupo de pesquisa comprovaram que a via de 

sumorilação está presente e é funcionalmente ativa no parasito. Primeiramente, foram 

identificadas duas moléculas de SUMO: SMT3B e SMT3C, sugerindo a importância dessa 

modificação para o parasito. Este trabalho também mostrou a existência de conjugados 

sumorilados tanto em extratos nucleares quanto citosólicos de cercária e verme adulto, 

demostrando um perfil estágio-específico dos conjugados (CABRAL e cols., 2008). Em seguida, 

foi caraterizada a enzima E2 de SUMO (Ubc9) que apresentou um perfil de expressão 

diferencial durante a transição cercária-esquistossômulo, sugerindo a presença de uma E2 

funcional e regulada em S. mansoni (PEREIRA e cols., 2011). 

Dados não publicados do projeto intitulado “Modificação pós-traducional dependente 

de SUMO em Schistosoma mansoni: padrão de expressão diferencial durante a transição 

cercária a esquistossômulo” (Dissertação Roberta Verciano Pereira, 2010) evidenciaram um 

padrão de expressão gênica diferencial para todos os genes da via de sumorilação. Vale 

ressaltar que os níveis de transcritos foram 3 vezes maiores em EMT-3,5h quando comparado 

com cercária e verme adulto. Foi observado também um perfil estágio-específico de 

conjugados sumorilados e um aumento nos estágios iniciais do desenvolvimento dos 

esquistossômulos. Considerando que esta transição não é controlada por uma síntese real de 

proteínas, esses resultados em conjunto, sugerem que a via de modificação pós-traducional 

dependente de SUMO pode regular processos biológicos importantes durante esse período do 

ciclo biológico do parasito. 

2.1. Mecanismos de respostas ao estresse em S. mansoni 
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O parasito é exposto a diversas condições de estresse para completar seu ciclo de vida, 

principalmente dentro do hospedeiro vertebrado que está exposto a espécies reativas de 

oxigênio provenientes do próprio processo fisiológico da respiração ou como resultado de 

resposta imune. Desta forma, mecanismos de defesa que permitam o processo de 

detoxificação são imprescindíveis para sobrevida do parasito. Estudos demonstraram que 

esquistossômulos são mais sensíveis a estresse oxidativo quando comparados com verme 

adulto, visto que estes apresentam uma alta expressão de proteínas antioxidantes (MKOJI e 

cols., 1988; LOVERDE, 1998). 

Até o momento os mecanismos de defesa já identificados são: duas isoformas de 

superóxido dismutase (Cu-Zn) (SOD), peroxirredoxinas (Prxs), glutationa peroxidase (GPX), 

citocromo c peroxidase, cinco isoformas de glutationa-S-transferase (GST), glutationa redutase 

e tiorredoxina redutase. Curiosamente, a atividade de catalase não tem sido detectada neste 

parasito (CALLAHAN e cols., 1988; MKOJI e cols., 1988; NARE e cols., 1990; HONG e cols., 1992; 

WILLIANS e cols., 1992; CAMPOS e cols., 1995; SAYED e cols., 2006). Estudos evidenciaram que 

as atividades de glutationa redutase e tiorredoxina redutase foram substituídas pela enzima 

única tiorredoxina glutationa redutase neste parasito (ALGER & WILLIAMS, 2002). Esta enzima 

multifuncional catalisa a interconversão de ambas as formas reduzidas e oxidadas de 

glutationa e tiorredoxina, contribuindo assim para a manutenção do balanço redox do 

parasito. A co-localização de superóxido dismutase e glutationa redutase no tegumento e 

epitélio intestinal bem como seus padrões de expressão sugerem que estas enzimas são 

indispensáveis no sistema de proteção do parasito (LOVERDE, 1998). 

A infecção provocada por S. mansoni desencadeia inúmeros mecanismos de defesa do 

hospedeiro. Entretanto, o parasito possui numerosos processos de evasão, existem relatos de 

vermes adultos capazes de sobreviver por mais de 30 anos no organismo sem danos aparentes 

(VIEIRA e cols., 2007). Recentemente, novas drogas contra o S. mansoni tem sido 

desenvolvidas, com diferentes mecanismos de ação. A indução de estresse oxidativo no 

parasito tem sido considerada uma abordagem extremamente interessante que pode ocorrer 

tanto pela inibição do sistema antioxidante como pelo aumento de ROS (SIMEONOV e cols., 

2008). Estudos recentes demostraram que a inibição da enzima tiorredoxina glutationa 

redutase promoveu a morte de esquistossômulos in vitro e parcialmente curou camundongos 

infectados com o parasito (KUNTZ e cols., 2007; SAYED e cols., 2008). 

Neste contexto, vias de modificação dependente de proteínas, assim como o sistema 

ubiquitina-proteassoma, são extremamente importantes para o desenvolvimento de diversos 

organismos, inclusive o S. mansoni, que para o completar o ciclo passa por diversas alterações 

bioquímicas e morfológicas. Desta forma, o entendimento dos mecanismos de defesa, 
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principalmente envolvendo estas vias de modificação, empregados pelo parasito para 

responder aos diferentes tipos de estresse, seja o estresse térmico, estresse oxidativo e/ou 

estresse químico, poderá gerar informações importantes para o desenvolvimento de novas 

abordagens para a terapêutica da esquistossomose. A nossa hipótese é que modificações pós-

traducionais dependentes de NEDD8 e SUMO, que são mecanismos de resposta celular rápidos 

e reversíveis, podem regular o proteoma de maneira estágio-específica, permitindo uma 

rápida adaptação do parasito a ambientes tão distintos como a água e o interior dos 

hospedeiros contribuindo para o sucesso do parasitismo. Considerando que o genoma e o 

transcrissoma do parasito ainda não foram completamente elucidados, são necessárias buscas 

no banco de dados e comprovação da existência dos possíveis genes envolvidos com as vias de 

sumorilação e nedilação no parasito. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é caracterizar em nível transcricional as vias de sumorilação 

e nedilação em diversos estágios do ciclo de vida do parasito S. mansoni e sob diversas 

condições de estresse. Para isso foram realizados os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar e analisar a expressão das enzimas SUMO-E3 ligases (SmPIAS e SmRanBP2) 

em diversos estágios do S. mansoni; 

 Caracterizar as enzimas desumoriladoras (SmSENP1 e SmSENP7) durante o ciclo 

evolutivo do parasito; 

 Identificar e determinar a expressão dos genes que codificam para NEDD8 e para as 

enzimas envolvidas na conjugação e de-conjugação de NEDD8 às proteínas alvo: E1 

ativadora (SmApp1-SmUba3), E2 conjugadora (SmUBE2F), E3 ligases (SmDCN1 e 

SmRbx), protease (SmSENP8) e os prováveis alvos da via (Smculinas, Smp53 e Smp73) 

durante a transição cercária a verme adulto; 

 Identificar e analisar a expressão das subunidades do COP9 signalossoma nos estágios 

supracitados; 

 Avaliar o perfil dos componentes das maquinarias moleculares de sumorilação e 

nedilação em diversas condições de estresse durante o ciclo intra-mamífero do 

parasito; 

As seções metodologias, resultados e discussão foram agrupadas em artigos que foram 

obtidos a partir deste trabalho, como descrito abaixo: 

 Capítulo I. SUMO: E3 ligases: PIAS e RanBP2; 

 Capítulo II. Enzimas Desumoriladoras (SENPs); 

 Capítulo III. Via de Nedilação; 

 Capítulo IV. Complexo COP9 Signalosoma; 

 Capítulo V. Efeito do estresse nas vias de Sumorilação e Nedilação. 
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3. CAPÍTULO I. SUMO-E3 LIGASES: PIAS E RANBP2 
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Título: Perfil das enzimas SUMO-E3 ligases em S. mansoni 

Roberta V. Pereira, Matheus de S. Gomes, Fernanda Janku Cabral, Liana K. Jannotti-Passos, 

Vanderlei Rodrigues, William de C. Borges e Renata Guerra-Sá 

Este artigo foi realizado com o objetivo de identificar e analisar as SUMO-E3 ligases presentes 

no parasito. Resumidamente, a conjugação de SUMO a proteínas-alvo ocorre por ação 

sequencial de três classes de enzimas através de um mecanismo semelhante à ubiquitinação. 

Após a clivagem na porção C-terminal do precursor de SUMO para exposição do duplo resíduo 

de glicina, SUMO é ativada por uma enzima E1 (Aos1/Uba2) e conjugada a substratos alvo por 

uma única enzima E2 (Ubc9) que é guiada por SUMO-E3 ligases. Estudos anteriores de nosso 

grupo mostrou que Schistosoma mansoni possui dois parálogos de SUMO e uma E2 

conjugadora. Além disso, o perfil de expressão gênica diferencial observado para SUMO e 

Ubc9 durante todo o ciclo de vida do parasito atesta para os padrões distintos de conjugados 

sumorilados. Para continuar esta linha de investigação, foi também analisado o repertório de 

SUMO-E3 ligases e seus perfis de expressão durante a transição de cercária a verme adulto. A 

análise in silico através de bancos de dados de S. mansoni revelou duas SUMO-E3 ligases 

conservadas: PIAS e RanBP2. Além disso, os níveis expressão dessas enzimas foram analisados 

por qRT-PCR utilizando RNA total a partir de extratos de cercária, verme adulto e 

esquistossômulos transformados mecanicamente. Nossos dados mostraram um aumento da 

expressão em esquistossômulos tardios e em verme adulto. Foi obervado também um perfil de 

expressão diferencial entre as SUMO-E3 ligases em esquistossômulos. Assim, essa expressão 

diferencial de SmPIAS e SmRanBP2 foi semelhante a de outros transcritos relacionados com a 

via de sumorilação, sugerindo que a regulação da atividade, localização e estabilidade de 

proteínas durante a transição cercária a esquistossômulo pose ser SUMO-dependente. 

Este artigo foi aceito para publicação na revista Prarasitology Research no início de janeiro do 

presente ano. 
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Abstract 

SUMO (small ubiquitin-like modifier) conjugation to proteins occurs through a concert action 

of enzymes using a similar ubiquitination mechanism. After a C-terminal peptide is cleaved 

from the SUMO precursor by a protease to reveal a di-glycine motif, SUMO is activated by an 

E1 enzyme (Aos1/Uba2) and conjugated to target proteins by a sole E2 enzyme (Ubc9) guided 

to the appropriate substrates by the SUMO E3 ligase. Previous reports from our group showed 

that Schistosoma mansoni has two paralogs of SUMO, one E2-conjugation Ubc9 and two 

SUMO-specific proteases (SENPs). The differential gene expression profile observed for SUMO 

pathway genes throughout the S. mansoni life cycle attests for the distinct patterns of SUMO 

conjugates observed during parasite development particularly during the cercariae to 

schistosomula transition. To continue this investigation, we here analysed the repertoire of 

SUMO E3 ligases and their expression profiles during cercariae/schistosomula transition. In 

silico analysis through S. mansoni databases showed two conserved SUMO E3 ligases: PIAS 

(protein inhibitor of activated STAT) and RanBP2-like (ran-binding protein 2). Furthermore, 

expression levels of the SUMO E3 ligases were measured by qRT-PCR using total RNA from 

cercariae, adult worms and mechanically transformed schistosomula. Our data showed an up-

regulation of expression in lung schistosomula and adult worm stages. In conclusion, the 

differential expression of SmPIAS and SmRanBP2 during schistosomula development was 

similar to the expression levels of all genes related to SUMO conjugation, thereby suggesting 

that the control of protein activity, localisation or stability during cercariae to schistosomula 

transition is SUMO dependent. 

Keywords: SUMO-E3 ligases, PIAS, RanBP2, schistosomula development, differential 

expression. 
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Introduction 

SUMO (small ubiquitin-like modifier) polypeptide is synthesised as an inactive 

precursor and requires a C-terminal cleavage to expose the glycine residue required for 

substrate conjugation. This process is catalysed by SUMO-specific proteases (SENPs) that 

possess hydrolase activity (reviewed by Gareau and Lima 2010). Conjugation of the mature 

SUMO peptide proceeds through a series of reactions involving three classes of enzymes: E1 

activation, E2 conjugation and E3 ligases (reviewed by Geiss-Friedlander and Melchior 2007). 

The E1 enzyme catalyses the adenylation motif Gly-Gly at the SUMO C-terminus. SUMO binds 

E1 non-covalently and then is transferred to the cysteine residue of the enzyme E1 to form a 

thiol ester linkage between the sulfhydryl group (-SH) of cysteine and the group -COOH of 

SUMO. Thus, SUMO is then transferred to Ubc9 (the SUMO-conjugating enzyme), the E2 

enzyme, and forms a thiol ester bond with the sulfhydryl grouping of the active site of the 

Ubc9 enzyme (Kagey et al. 2003; Pichler et al. 2002; Kahyo et al. 2001; Johnson and Gupta 

2001; Sachdev et al. 2001; Takahashi et al. 2001). 

The SUMOylation pathway begins with the transfer of SUMO to the targeted 

substrates through the addition of E3 ligases. Primarily, three families of SUMO E3 ligases were 

identified. The first family consists of Saccharomyces cerevisae Siz1 and Siz2 and several 

related members of the metazoan protein inhibitor of activated STAT (PIAS) family (Johnson 

and Gupta 2001; Kahyo et al. 2001). These proteins are characterised by an essential RING-like 

domain with similarities to the RING finger of ubiquitin E3 ligases. The second family currently 

has only one known member, RanBP2 (Ran-binding protein 2), a component of the nuclear 

pore complex (Pichler et al. 2002). This protein has domains that can bind to RanGTP and 

RanGDP as well as repeats for nuclear transport receptor binding and a cyclophilin homology 

region; however, RanBP2 has no obvious similarity to other E3 ligases. The third family is 

represented by the Polycomb 2 (Pc2) group of proteins that play a role in the SUMOylation of 

substrates as well as in the controlling of transcriptional processes (Kagey et al. 2003). In 

addition to these E3 ligases, histone deacetylases (HDACs) and Topors proteins have also been 

described as proteins that facilitate the SUMOylation of certain substrates. SUMO ligases, such 

as several ubiquitin ligases, appear to function more as an adapter than directly with the 

enzymatic machinery itself (Hammer et al. 2007; Gregoire et al. 2005; Takahashi et al. 2001). 

SUMO conjugation is reversible and can be quickly removed from target proteins 

(reviewed by Geiss-Friedlander and Melchior 2007). The preliminary molecular 

characterisation of the SUMOylation pathway in Schistosoma mansoni was previous reported 

from our group. Cabral (2008) showed the presence of two paralogs of SUMO, SMT3C and 
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SMT3B, suggested a variety of targeted substrates for these modifications and hypothesised 

that the SUMO pathway may be potentially involved in gene expression regulation. The 

conservation of the function of the SUMOylation pathway components in S. mansoni was 

confirmed through phylogeny, mRNA transcripts levels, and the primary and tertiary structure 

of Ubc9 across the parasite’s life cycle. The differential profile of SmUbc9 expression may 

suggest a role for these proteins in the choice of SUMOylated proteins involved in the 

differentiation process of the cercariae/schistosomula to adult worm (Pereira et al. 2011). 

Furthermore, we demonstrated a structural conservation of two SUMO-Specific proteases 

(SENP1 and SENP7) in S. mansoni (Pereira et al. 2012). Therefore, here we analysed the 

conservation of the structure and the expression profile of two SUMO E3 ligases, SmPIAS and 

SmRanBP2, during cercariae/schistosomula transition. 

Materials and Methods 

Ethics Statement 

All experiments involving animals were authorised by the Ethical Committee for 

Animal Care of the Federal University of OuroPreto (protocol 2011/55). These procedures 

were conducted in accordance with the accepted national and international regulations for 

laboratory animal use and care. 

Parasites 

The S. mansoni LE strain was maintained by routine passage through Biomphalaria glabrata 

snails and BALB/c mice. Infected snails were induced to shed cercariae under light exposure for 

2 h, followed by recovery of the larvae by sedimentation on ice. Adult worm parasites were 

obtained by liver perfusion of mice after infection for 50 days. Mechanically transformed 

schistosomula (MTS) were prepared as described by Harrop and Wilson (1993). Briefly, 

cercariae were recovered and washed in RPMI-1640 medium (Invitrogen, Sao Paulo, Brazil) 

and then vortexed at maximum speed for 90 s.  Next, the cercariae were immediately cultured 

for 3.5 h at 37ºC and 5% CO2. The recovered schistosomula were washed with RPMI-1640 until 

no tails were detected. For the subsequent incubations, the parasites were maintained in 

M169 medium supplemented with 10% fetal bovine serum, penicillin and streptomycin (100 

μg/mL) and 5% Schneider’s medium (Basch and DiConza 1977) at 37ºC with 5% CO2 for 3.5 h, 

1, 2, 3, 5 and 7 days. 
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Computational analysis of SUMO-E3 ligases 

Putative SmSUMO-E3 ligases sequences were retrieved from the S. mansoni genome 

database version 5.0 available at http://www.genedb.org/genedb/smansoni/, through BLAST 

searches. Amino acid sequences from Homo sapiens, Mus musculus, Rattus norvegicus, 

Drosophila melanogaster and Caenorhabditis elegans orthologs were used as queries. The 

BLASTp algorithm, underpinned by the Pfam (v26.0), allowed for the detection of conserved 

protein domains or motifs from S. mansoni sequences. Multiple alignments of SmPIAS using 

Strongylocentrotus purpuratus, Apis mellifera, H. sapiens, M. musculus, Echinococcus 

granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia solium and Hymenolepis microstoma 

sequences were performed by ClustalX 2.0 (Tamura et al. 2011). Furthermore, multiple 

alignments of SmRanBP2 using E. granulosus, M. musculus and H. sapiens sequences were also 

performed. 

Expression analysis of SmPIAS and SmRANBP2 

Total RNA from cercariae, schistosomula, adult worms and eggs was obtained using a 

combination of the Trizol reagent (GIBCO, Sao Paulo, Brazil) and chloroform for extraction, and 

then on column purified using the “SV total RNA Isolation System” (Promega, Belo Horizonte, 

Brazil). The preparation was treated with RNase-free DNase I in 3 different rounds by 

decreasing the enzyme concentration (RQ1 DNase; Promega). RNA was quantified using a 

spectrophotometer, and an aliquot containing 1 µg of total RNA reverse transcribed using 

random primers from the Thermoscript RT-PCR System (Invitrogen São Paulo, Brazil) as 

described by the manufacturer. The efficiency of DNAse I treatment was evaluated by PCR 

amplification of the cDNA reaction mix without the addition of the Thermoscript enzyme. S. 

mansoni specific primers were designed using the program GeneRunner®. The sequence 

accession numbers and primer pairs are listed in a supplementary table (Table SI). Reverse-

transcribed cDNA samples were used as templates for PCR amplification using SYBR Green 

Master Mix UDG-ROX® (Invitrogen) and 7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems, Rio 

de Janeiro, Brazil). Specific primers for S. mansoni EIF4E were used as an endogenous control 

(GeneDB ID: Smp_001500) (forward 5’TGTTCCAACCACGGTCTCG3’, reverse 

5’TCGCCTTCCAATGCTTAGG3’) (Liu et al. 2012). The efficiency of each pair of primers was 

evaluated according to the protocol developed by the Applied Biosystems application (cDNA 

dilutions were 1:10, 1:100 and 1:1000). For all investigated transcripts, three biological 

replicates were performed, and gene expression was normalised against the EIF4E transcript 
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according to the 2−ΔCt method (Livak and Schmittgen 2001) using the Applied Biosystems 7300 

software. 

Statistical analysis 

Statistical analysis was performed using GraphPad Prism version 5.0 software package 

(Irvine, CA, USA). The normality of the data was established using one way analysis of variance 

(ANOVA). Tukey post tests were used to investigate significant differential expression of 

transcripts throughout the investigated stages. In all cases, the differences were considered 

significant when p values were < 0.05. 

Results 

Computational analysis of SUMO-E3 ligases 

In silico analysis of E3 ligases revealed the conserved putative domains of PIAS and 

RANBP2 in S. mansoni at the amino acid level when compared to their orthologs found in 

diverse organisms. SmPIAS was compared to S. purpuratus, A. mellifera, H. sapiens, M. 

musculus, E. granulosus, E. multilocularis, T. solium and H .microstoma sequences (Figure 1). 

The parasite database has three sequences encoding putative PIAS E3 ligases: Smp_172130 

(putative PIAS), Smp_142330 and Smp_153010. PIAS proteins possess five different domains 

or motifs: the N-terminal SAP (Saf-A/B, Acinus and Pias) box with the LXXLL signature, the MIZ-

Zn finger/RING domain, the PINIT motif that is essential for nuclear retention, a SIM (SUMO-

interacting motif) and a serine/threonine-rich C-terminal region (S/T) (reviewed by Rytinki et 

al. 2009, Duval et al. 2003). However, only the first sequence showed the three SAP (PF02037), 

Zf-MIZ RING (PF02891) and PINIT (PF14324) domains, and these are the regions most 

conserved, as shown by the other orthologous sequences. Thus, S. mansoni, much like D. 

melanogaster and C. elegans, contain only one PIAS ortholog (reviewed by Rytinki et al. 2009). 

SmRANBP2was compared to H. sapiens, M. musculus and E. granulosus and only one 

sequence (Smp_016410, a putative RanBP2) was found in the parasite database (Figure 2). The 

other E3 family (SmRanBP2) exhibited three conserved RanBD (PF00641) domains involved in 

GTP hydrolysis at the nuclear pore. The other four domains IR1-M (PF12185), TPR_1 

(PF00515), zf-RanBP (PF00641) and Pro_isomerase (PF00160) were not found in the putative 

SmRanBP2. 

Differential profile expression of SmPIAS and SmRANBP2 
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The SUMO-E3 ligases transcripts levels were analysed by relative qRT-PCR in different 

developmental stages of S. mansoni: adult worms, cercariae and schistosomula. Three 

techniques were performed and three biological replicates were used. The evaluated 

transcripts were detected in all investigated stages, as shown in Figure 3. A 2-fold change in 

expression of E3 ligases genes in stages analysed was considered to be biologically important 

(Han et al. 2009). The SmPIAS and SmRanBP2 transcripts showed a differential expression 

during parasite development. 

SUMO E3 ligases demonstrated similar expression profiles in cercariae and MTS-3.5 h. 

SmPIAS-like presented a differential expression in adult worms and 2 and 7 days schistosomula 

(Figure 3). The expression of SmPIAS-like was expressed at a two-fold higher level in adult 

worms when compared to cercariae and early-schistosomula. In cultured schistosomula from 2 

days, SmPIAS-like was up-regulated when compared with cercariae, MTS-3.5h, MTS-1 and 3 

days (2-fold). This E3 ligase was significantly abundant in MTS-7d (3-fold) when compared with 

adult worms and MTS-5d. 

SmRanBP2-like was initially detected to be a sixth-fold more expressed in adult worms 

when compared to cercariae and early-schistosomula. Furthermore, this E3 ligase was up-

regulated in MTS-3d (2-fold) when compared to cercariae and other schistosomula. 

SmRanBP2-like was significantly abundant in MTS-5d (10-fold) when compared with other 

schistosomula. 

When comparing these two enzymes, SmRanBP2 was up-regulated in adult worms (3-

fold), MTS-3d (2-fold) and MTS-5d (10-fold). However, SmPIAS was expressed at higher levels 

in MTS-2d (2-fold) and MTS-7d (5-fold). 

Discussion 

Previous reports from our group showed the presence of two SUMO paralogs (SMT3C 

and SMT3B), one E2-conjugation (Ubc9) and two proteases (SENP1 and SENP7) in S. mansoni, 

thereby exhibiting differential expression patterns in these proteins when comparing larvae 

and adult stages in worms (Pereira et al. 2012; Pereira et al. 2011; Cabral et al. 2008). The 

structural conservation of SUMO in this parasite reinforces this protein as a candidate for a 

transcription regulator and a degradation signal by facilitating the ubiquitylation of certain 

target proteins during parasite development. 

To understand the role of SUMOylation in S. mansoni, we evaluated the conservation 

of SUMO E3 ligases and their gene expression profile in adult worms, cercariae and 

schistosomula. First, we retrieved, through homology based searches, four sequences 
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containing the conserved domains of SUMO E3 ligases. Three sequences contained the zinc 

finger-MIZ (Smp_172130, Smp_142330 and Smp_153010), and one protein contained a RanBP 

domain (Smp_016410) and is a RanBP2 E3 ligase. However, in silico analyses confirmed that 

only one of these proteins is actually a PIAS E3 ligase (Smp_172130) and contained the three 

conserved domains: SAP (PF02037), Zf-MIZ RING (PF02891) and PINIT (PF14324). In contrast to 

other organisms, such as in humans, our search through the parasite database did not identify 

a third type of SUMO E3 ligase, Polycomb 2 (Pc2).Our in silico analysis of three genomes (H. 

sapiens, D. melanogaster and C. elegans) showed that the number of predicted SUMO E3 

ligases in S. mansoni was in agreement to other invertebrates, thereby suggesting a functional 

conservation between these organisms. 

SmPIAS-like protein has the Zf-MIZ domain that is responsible for E3 ligase activity. 

One striking feature of this family is a conserved domain that is related to a RING domain, the 

Zf-MIZ domain and the conserved cysteine residues involved in Zn2+ chelation. SmPIAS is well-

known in several organisms from yeast to human. The association of the SP-RING structure 

with SUMOylated proteins, and the ability of PIAS-like proteins to interact with both SUMO 

and Ubc9 to catalyse SUMOylation is PIAS-dependent (Kotaja et al. 2002). In the ubiquitination 

pathway, RING-type ubiquitin E3 ligases are likely to act as adaptors between Ubc9 and SUMO, 

and it seems that PIAS-like proteins use a similar mechanism to SUMOylated targeted 

substrates (Palvimo 2007). 

The Zf-MIZ domain has ligase activity to conjugate SUMO to target substrates and is 

involved in DNA repair and chromosomal organisation. The protein Miz1 (Msx interacting zinc 

finger) contains a zinc finger motif and has specific activity for DNA binding, thereby acting as a 

transcription factor that can positively modulate gene expression. Miz1 also binds to the 

protein Msx2, thereby emphasising its ability to bind to DNA (Hochstrasser et al. 2001). 

The RING domain was first described as being responsible for the dimerisation of 

several proteins (Joazeiro and Weissman 2000). Additionally, several studies showed that the 

RING domain played a key role in mediating the transfer of ubiquitin to targeted substrates. 

According to Hershko and Ciechanover (1998), E3 ubiquitin ligases are enzymes that directly or 

indirectly bind to specific protein substrates and promote the transfer of ubiquitin connected 

by an intermediate thiol ester linkage to the amide bond with proteins or chains of 

polyubiquitin. Unlike the HECT domain, ubiquitin, which directly catalyses the attachment, 

contains the RING domain that functions as an adapter (Fang et al. 2003). The RING domain 

enhances ubiquitination and contributes to the specificity of binding, even though it is not 

known if the RING domain functions as a simple bridge or allosterically influences binding 

(Jackson and Eldridge 2002; Lima 2002; Pickart 2001). 
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Two-hybrid experiments in yeast led to the identification of Siz PIAS-like interacting 

with SUMO. This finding along with the similarity of the PIAS RING domain and the domain of 

E3 ubiquitin ligases together suggest that these proteins may participate in the SUMOylation 

pathway. Additionally, other reports confirmed that SUMO and PIAS participate in the post-

translational modification of transcription factors, thereby repressing transcription in the 

periphery of the nucleus (Gill 2005; Verger et al. 2003; Jackson 2001; Hochstrasser 2001). 

Reports indicate that Sp3 SUMOylation is dependent on Ubc9, and PIAS leads to the 

regulation of transcription factor activity, thus repressing gene expression. Other transcription 

factors, such as, the androgen receptor (AR), the transcriptional co-activator GRIP and HDACs 

are all modified by SUMO-like proteins via PIAS (Seeler and Dejean, 2003; Sapetschnig et al. 

2002; Ross et al. 2002). 

Recent studies reported the importance of the RING-type domain in the PIAS SUMO 

ligase, as well as a function related to its non-covalent association with SUMO or DNA domains 

via the SIM motif. The E3 ligase suggests that PIAS may mediate the formation of a poly-SUMO 

chain, thereby providing recognition by an E3 ubiquitin ligase-dependent SUMO (RNF4) and 

the subsequent degradation of the target substrate. This can also be regulated by post-

translational modifications, such as phosphorylation and methylation. These studies 

emphasise the versatility of this protein and the network mechanisms in which it is involved 

(activation/repression of transcription and modulation of protein degradation), thereby 

highlighting the biological importance of this protein through its covalent and non-covalent 

interactions. Therefore, the various functions of this protein are likely due to its ability to 

mediate and facilitate the formation of SUMO-linked protein complexes (reviewed by Rytinki 

et al. 2009). Additionally, the expression of PIAS is also important to identify proteins that 

interact with it and to infer any possible additional functions beyond acting as an E3 ligase in 

parasites. 

Because PIAS proteins play a role in cell differentiation and development, the higher 

expression levels of this gene in both adult worms and MTS-7d suggests that this gene may 

participate in the process of differentiation in this parasite. Future experiments involving a 

proteomic approach, as well as immunoprecipitation and western blot analyses using an anti-

PIAS antibody, will help to elucidate this hypothesis. 

RanBP2 in S. mansoni contains an IR1 motif. The IR1 motif is defined as a 50 amino acid 

internal repeat that, when combined with another IR2 motif plus a 25 amino acid residue 

called the middle domain (M), catalyses the SUMOylation of the substrates. It is understood 

that the IR1/2-M motif can wrap around Ubc9 and promotes SUMOylation through RanBP2 E3 

activity (Pichler et al. 2004). Structural studies suggest that RanBP2 function accelerates SUMO 
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transfer, possibly by an allosteric mechanism. However, the presence of the IR1-IR2 motif is 

consistent with the idea that RanBP2 may play a role in the SUMOylation pathway that is 

unique from the RING and HECT E3 ligase families (Pichler et al. 2004). In addition, our protein 

primary sequence analysis has actually shown that SmRanBP2 contains three RanDB motifs at 

conserved positions as also found in the human sequence (Fried and Kutay 2003). 

The Ran protein is required for nuclear transport, cell cycle control and formation of 

the mitotic spindle. The modification of RanGAP1 by SUMO1 promotes its association with 

RanBP2, a protein of 358 kDa that is located on the cytoplasmic face of the nuclear pore 

complex. Other reports have also indicated that RanGAP1 and other proteins become 

covalently attached to SUMO1 in a manner very similar to ubiquitin. Pichler and colleagues 

(2002) showed that nucleoporin RanBP2 has SUMO E3 ligase activity, and through direct 

interaction with Ubc9, SUMO1 RanBP2 transfers to the substrate SP100. The E3 ligase domain 

is 33 kDa in size and does not resemble the RING domain that is present in certain types of 

PIAS E3 ligases (Azuma and Dasso 2002; Melchior 2000; Yokoyama et al. 1995). 

The gene encoding SmRanBP2 presents a real increase in expression in adult worms 

and at 7 days of culture in vitro when compared with cercariae and early schistosomula, 

thereby suggesting that the nuclear-cytoplasmic transport mediated by SUMO is important for 

the morphological changes that the worm undergoes in the later days of development within 

the vertebrate host. 

The process of differentiation in eukaryotic cells requires changes in nuclear transport 

machinery in response to the stimulus of differentiation and growth. These changes occur in 

parallel with changes in the stage-specific localisation of the transcription factors and proteins 

involved in the chromatin remodeling processes that occur upon differentiation within the 

nucleus (reviewed by Hogarth et al. 2005). In S. mansoni, these events reinforce the hypothesis 

that some proteins that play a role as transcriptional factors must be within the nucleus in 

developmental and differentiation processes, as well as a the selectivity of SUMO targets in 

different compartments of parasite cells. 

The genes encoding SUMO E3 ligases (SmPIAS and SmRanBP2) showed a spatial-

temporal expression during schistosomula differentiation. Although SUMO modifies its target 

substrates through the set E1-E2-E3 ligase, this modification is also possible through a direct 

interaction with the target substrate Ubc9 (Seeler and Dejean 2003). These differences in the 

abundance of transcripts can reflect the difference in the repertory of SUMOylated substrates 

during cercariae/schistosomula transition. This hypothesis will be further investigated. 
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Figure 1. Domain of SmPIAS. PIAS is characterised by an essential RING-like domain with similarities to 
the RING finger of ubiquitin E3 ligases. 
 

 

Figure 2. Domain of SmRanBP2. RanBP2 is a component of the nuclear pore complex. This protein has 
domains that can bind to RanGTP and RanGDP, as well as repeats for nuclear transport receptor binding 
and a cyclophilin homology region but has no obvious similarity to other E3 ligases. 



65 
Capítulo I. SUMO-E3 ligases: PIAS e RanBP2 

 

 

Figure 3. SmPIAS and SmRanBP2 are differentially expressed throughout the Schistosoma mansoni life 
cycle. SUMO-E3 ligases mRNA expression levels were measured based on three replicates for each of 
the following stages: adult worms, cercariae and mechanically transformed schistosomula (MTS)-3.5 
hours, 1, 2, 3, 5 and 7 days using quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction. 
Expression levels were calibrated according to the comparative 2

−ΔCt
 method using the constitutively 

expressed SmEIF4E as an endogenous control (ANOVA followed by Tukey’s pairwise comparison p < 
0.05). *: different from adult worm, **: different from cercariae; ***: different from MTS-3.5 h; 

#
: 

different from MTS-1d; 
##

: different from MTS-2d; 
###

: different from MTS-3d; 
δ
: different from MTS-5d; 

α
: different from SmPIAS. 

 

Table SI. Sequence accession numbers and primer pairs 

Genes Primers Accession Number 

SmPIAS F: 5’CACACAGGACAATTCCAAGTTG3’ 
R: 5’GATTTGGTTGGTGGAGGTAGAC3’ 

Smp_172130 

SmRANBP2 F: 5’TTTGGCACGGTTCTCAGC3’ 
R: 5’AGGAAACGGAGGCGGGATTC3’ 

Smp_016410 
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Título: Perfil de expressão e conservação estrutural das SUMO-proteases em S. mansoni 

Roberta Verciano Pereira, Fernanda Janku Cabral, Matheus de Souza Gomes, Liana Konovaloff 

Jannotti-Passos, William Castro-Borges e Renata Guerra-Sá 

Este segundo artigo foi elaborado com o objetivo de caracterizar as enzimas desumoriladoras 

durante o ciclo evolutivo do parasito, imprescindíveis para a reversão do processo. Já é 

conhecido o papel de SUMO em numerosos processos celulares, incluindo a regulação da 

localização sub celular de proteínas, da transcrição e do ciclo celular. A sumorilação é um 

processo dinâmico, catalisado por três enzimas específicas e revertido pelas SUMO proteases 

(SENPs). No presente trabalho, foi realizada a caracterização dessas proteases em S. mansoni. 

Através de análise in silico, foram identificadas duas sequências que codificavam para as 

enzimas desumoriladoras, ortólogas de SENP1 e SENP7 de mamíferos. Análise filogenética 

confirmou a identidade e a conservação dessas proteases. Além disso, os níveis de transcrição 

de SmSENP1/7 em cercária, verme adulto e esquistossômulos cultivados in vitro foram 

verificados por qRT-PCR. Nossos dados revelaram regulação positiva dos transcritos de 

SmSENP1/7 em cercária e em esquistossmulos recém-transformados, seguida por uma 

expressão diferencial dos genes nas outras fases analisadas. No entanto, nenhuma diferença 

significativa no perfil de expressão entre os parálogos foi observada nos estágios analisados. 

Além disso, a atividade enzimática de SmSENP1 foi avaliada utilizando o substrato SUMO1-

AMC para detectar a capacidade de desumorilação em extratos totais do parasito. A atividade 

endopeptidase relacionada ao processamento do precursor de SUMO1 não diferiu 

significativamente entre os extratos de cercária e verme adulto. Em conjunto, estes resultados 

sugerem a expressão das proteases específicas de SUMO durante todo o desenvolvimento do 

S. mansoni. 

Este artigo foi publicado na revista Journal of Parasitology Research em 2012. 
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Título: Via de conjugação de NEDD8 em S. mansoni 

Roberta V. Pereira, Matheus de S. Gomes, Roenick P. Olmo, Daniel M. Souza, Liana K. Jannotti-

Passos, Elio H. Baba, William Castro-Borges, Renata Guerra-Sá 

O terceiro artigo teve como objetivo identificar e determinar a expressão dos genes que 

codificam para NEDD8 e para as enzimas envolvidas na conjugação e de-conjugação de NEDD8 

às proteínas alvo: E1 ativadora (SmApp1-SmUba3), E2 conjugadora (SmUBE2F), E3 ligases 

(SmDCN1 e SmRbx), protease (SmSENP8) e os prováveis alvos da via (Smculinas, Smp53 e 

Smp73) durante a transição cercária a verme adulto. Resumidamente, NEDD8 é uma molécula 

semelhante à ubiquitina que se liga covalentemente a proteínas alvo através de uma cascata 

enzimática análoga à ubiquitinação. Este modificador é conhecido por se ligar a p53 e p73, 

bem como todas as proteínas da família das culinas, que são componentes essenciais do 

complexo protéico Skp1/Cul-1/F-box (SCF) ubiquitina-E3 ligase. Foram realizadas análises 

genômicas dos genes envolvidos na via conjugação NEDD8 em Schistosoma mansoni. Os 

resultados revelaram sete genes relacionados com a via de conjugação de NEDD8 que são 

conservados em Schistosoma japonicum, Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster e 

Homo sapiens. Além disso, foram realizados RT-PCR quantitativo (qRT-PCR). Os transcritos 

Smnedd8, Smapp1, Smuba3, Smube2f, Smdcn1, Smrbx e Smsenp8 apresentaram perfis de 

expressão diferenciados durante todo o ciclo de vida de S. mansoni. Uma maior expressão de 

todos os genes analisados foi observada em esquistossômulos de 3 dias e em verme adulto. Os 

níveis de transcrição dos membros da família das culinas, Smp63 e Smp73 também foram 

analisados e uma expressão aumentada foi observada em esquistossômulos jovens, enquanto 

que em cercária e verme adulto, os níveis de expressão foram similares. Assim, estes 

resultados sugerem que os processos de nedilação e denedilação controlam importantes 

reguladores celulares durante o desenvolvimento de cercária a esquistossômulos e, 

finalmente, a verme adulto. 

Este artigo foi publicado na revista Parasitology International em 2013. 
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Título: Caracterização do complexo COP9 Signalosoma em S. mansoni 

Roberta V. Pereira, Matheus S. de Gomes, Liana K. Jannotti-Passos, William C. Borges e Renata 

Guerra-Sá 

Outro objetivo do nosso trabalho foi identificar e analisar a expressão das subunidades do 

COP9 signalossoma durante o ciclo evolutivo do parasito. Em suma, o COP9 signalossoma 

(CSN) é um complexo formado por oito subunidades encontrado em todos os eucariontes. 

Além disso, este complexo possui características estruturais semelhantes tanto com a tampa 

19S do proteassoma 26S quanto com o fator de tradução eIF3. Dados recentes demonstraram 

que o CSN é um regulador do sistema proteolítico ubiquitina-proteassoma (UPS). CSN controla 

ubiquitinatinação através da regulação de culinas-RING E3 ligases de ubiquitina, um passo que 

determina a especificidade do substrato do UPS. Neste artigo, foram identificadas oito 

subunidades homólogas constituintes do complexo CSN em Schistosoma mansoni. Entre estes 

homólogos, cinco componentes foram previstos com suas sequências completas. A análise 

filogenética confirmou a conservação e a arquitetura de CSN, bem como a semelhança com os 

constituintes da tampa 19S do proteassoma 26S. Além disso, as expressões relativas dos 

componentes do complexo foram analisados por qRT-PCR. Os transcritos das subunidades 

Smcsn1, Smcsn2, Smcsn3, Smcsn4, Smcsn5, Smcsn6, Smcsn7 e Smcsn8 foram altamente 

expressos em verme adulto em comparação com cercária, e os níveis de expressão destes 

transcritos foram semelhantes nos esquistossômulos. Em conjunto, estes resultados sugerem 

que o complexo CSN pode ser importante durante o desenvolvimento de cercária a verme 

adulto e pode explicar, pelo menos em parte, as diferenças observadas entre o sistema 

ubiquitina-proteassoma durante ciclo de vida do parasito. 

Este artigo foi publicado na revista Parasitology Research em 2013. 
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Título: Perfil das vias de Sumorilação e Nedilação durante estresse em estágios larvais de 

Schistosoma mansoni 

Roberta V. Pereira, Gustavo Silveira Breguez, Matheus de S. Gomes, Liana K. Jannotti-Passos, 

William C. Borges e Renata Guerra-Sá 

Este artigo teve como objetivo principal avaliar o perfil dos componentes das maquinarias de 

sumorilação e nedilação em diversas condições de estresse durante o ciclo intra-mamífero do 

parasito. Várias proteínas alvo são modificadas na sua ativação, localização, agregação e 

expressão após o estresse celular. Nessas condições, as modificações pós-traducionais de 

proteínas (PTMs) desempenham um papel notável. Entre PTMs, a sumorilação e a nedilação de 

proteínas, a ligação covalente dos polipeptídeos SUMO e NEDD8, respectivamente, 

representam importantes vias de modificação molecular durante condições de estresse. SUMO 

apresenta três isoformas: SUMO-1, SUMO-2 e SUMO-3. Curiosamente, conjugados de SUMO-2 

e SUMO-3 (SUMO-2/3) se acumulam em células expostas a vários estímulos de estresse, como 

o estresse oxidativo e choque térmico, e tratamento com MG132, um inibidor clássico do 

proteassoma. Dados anteriores de nosso grupo de pesquisa mostraram que o Schistosoma 

mansoni possui dois parálogos de SUMO, SMT3C e SMT3B, e um de NEDD8. Além disso, o 

parasito possui a maquinaria de conjugação de ambos os polipeptídeos. No presente trabalho, 

o perfil de expressão dos componentes das maquinarias de sumorilação e nedilação foi 

analisado em diferentes condições de estresse. Foi realizado RT-PCR quantitativo (qRT-PCR) 

em três estágios: cercária e esquistossômulos mecanicamente durante de 3.5 e 24 horas de 

cultivo in vitro. Nossos dados mostraram um aumento da regulação de ambas as maquinarias 

durante as condições de estresse avaliadas. Em conjunto, estes resultados sugerem que as vias 

de sumorilação e nedilação estão envolvidas no mecanismo de resposta ao estresse em S. 

mansoni. 

Este artigo está em fase de preparação. Análises de western blot com extratos incubados de 

cercária, EMT-3.5h e 24 h ainda estão sendo realizadas. 
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Abstract 

Several target proteins are modified in their activation, localization, aggregation, and 

expression after the cellular stress. In these conditions, posttranslational protein modifications 

(PTMs) play a remarkable role. Among PTMs, protein SUMOylation and NEDDylation, the 

covalent attachment of the polypeptides SUMO (small ubiquitin-related modifier) and NEDD8 

(neural-precursor-cell-expressed developmentally down-regulated 8), respectively, represent a 

very important molecular modification pathway during stress conditions. SUMO presents three 

isoforms: SUMO-1, SUMO-2 and SUMO-3. Interestingly, conjugates of SUMO-2 and SUMO-3 

(SUMO-2/3) accumulate in cells exposed to various stress stimuli, such as oxidative stress and 

heat shock, or to MG132 treatment. Previous reports from our group showed that Schistosoma 

mansoni has two paralogs of SUMO called SMT3C and SMT3B and one NEDD8. Furthermore, 

the parasite possesses the machinery of conjugation to both polypeptides. Here, we focused 

on the expression profile of SUMO and NEDD8 pathways in different stress conditions. We 

performed quantitative RT-PCR (qRT-PCR) in three stages: cercariae and mechanically 

transformed schistosomula during 3,5 and 24 hours of in vitro cultivation. Our data showed up-

regulation of both machineries during various stress stimuli. Taken together, these results 

suggest that the SUMOylation and NEDDylation pathways are involved in the mechanism of 

stress response in S. mansoni. 
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1. Introduction 

Post-translational modifications (PTMs) protein-dependent regulate proteome cellular. 

Ubiquitin and Ubiquitin-Like Modifiers (UBLs) are well characterized protein family that 

attached to other proteins by isopeptide bond between its C-terminal Gly residue and one or 

more accessible Lys residues in its targets (Vierstra 2012). These modifications, transient and 

highly dynamic, regulate structure, activity, interactions, location, and/or half-life of their 

target. Among PTMs, the covalent attachment of the polypeptides ubiquitin, SUMO (small 

ubiquitin-related modifier) and NEDD8 (neural-precursor-cell-expressed developmentally 

down-regulated 8) to target proteins are pervasive mechanisms for controlling cellular 

functions (Jackson and Durocher 2013). 

Among the species, yeast, Caenorhabditis elegans and Drosophila express only a single 

SUMO protein. However, other eukaryotes, including higher plants and vertebrates, express 

several SUMO proteins: SUMO-1 and SUMO-2/3. SUMO-2 and SUMO-3 are often referred to as 

SUMO-2/3 because they share 97% identity and because antibodies cannot distinguish the two 

isoforms. By contrast, SUMO2/3 shares only ~50% sequence identity with SUMO-1, a larger 

difference in sequence similarity that between human ubiquitin and the Ubl protein NEDD8 

(sequence similarity ~55%) (Kerscher et al. 2006). NEDD8 present only one isoform and highly 

conserved in most eukaryotes, where it is expressed in most tissues (Rabut and Peter 2008). 

The process of attached is similar to ubiquitin pathway. Firstly, SUMO and NEDD8 proteins are 

translated as immature precursors that must first be processed by a protease to generate the 

mature form. After that, these polypeptides are conjugated to their substrates by the 

sequential action of three classes of enzymes: E1 activating, E2 conjugation and E3 protein 

ligases (Gareau and Lima 2010). The reverse process is catalyzed by specific proteases. These 

enzymes are specific for each pathway (Kerscher et al. 2006). 

Previous reports from our group showed that Schistosoma mansoni has two paralogs 

of SUMO called SMT3C and SMT3B, one SUMO-E1 (AOS1-UBA2 heterodimer), one SUMO-E2 

(UBC9), two SUMO-E3 (PIAS and RanBP2) and two SUMO proteases (SENP1 and SENP7) 

(Pereira et al. 2013, Pereira et al. 2012, Pereira et al. 2011, Cabral et a. 2008). In relation to 

NEDD8 pathway, the parasite has one NEDD8, one NEDD8-E1 (UBA3–APPBP1 heterodimer), 

one NEDD8-E2 (UBE2F), two NEDD8-E3 (DCN1 and RBX1) and one NEDD8 proteases (SENP8) 

(Pereira et al. 2013). 

Interestingly, UBLs represent a very important molecular modification pathway during 

stress conditions. Considering that the transformation from cercariae to schistosomula 

requires the adaptation of the parasite to different environments and subsequent large scale 
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cellular differentiation and growth, PTM pathways could be involved in parasite development. 

Thus, we analyzed the expression profile of SUMO and NEDD8 pathway in different stress 

conditions. For this reason, we performed quantitative RT-PCR (qRT-PCR) in the following 

stages: cercariae and mechanically transformed schistosomula during 3,5 and 24 hours of in 

vitro cultivation. 

2. Materials and Methods 

2.1. Ethics statement 

All experiments involving animals were authorised by the Ethical Committee for 

Animal Care of the Federal University of Ouro Preto (protocol 2011/55). These procedures 

were conducted in accordance with the accepted national and international regulations for 

laboratory animal use and care. 

2.2. Parasites 

The S. mansoni LE strain was maintained by routine passage through Biomphalaria 

glabrata snails and BALB/c mice. Infected snails were induced to shed cercariae under light 

exposure for 2 h, followed by recovery of the larvae by sedimentation on ice. Mechanically 

transformed schistosomula (MTS) were prepared as described by Harrop and Wilson (1993). 

Briefly, cercariae were recovered and washed in RPMI-1640 medium (Invitrogen, São Paulo, 

Brazil) and then vortexing at maximum speed for 90 s; the cercariae were immediately 

cultured for 3.5 h at 37ºC and 5% CO2. The recovered schistosomula were washed with RPMI-

1640 until no tails were detected. For the subsequent incubations, the parasites were 

maintained in M169 medium supplemented with 10% fetal bovine serum, penicillin and 

streptomycin (100 μg/mL) and 5% Schneider’s medium (Basch & DiConza 1977) at 37ºC with 

5% CO2 for 3.5 h and 24 hours. 

2.3. Incubations of stages analyzed in various stress stimuli 

Cercariae and schistosomula samples were incubated in seven different conditions. 

Firstly, the samples were incubated with 10 µM DRB (5,6-dichloro-1-beta-D-

ribofuranosylbenzimidazole) (Sigma, Belo Horizonte, MG, Brazil), a RNA polymerase II inhibitor, 

for 20 min at 37°C. The second incubation was performed with 30 µM cycloheximide (Sigma), 

an inhibitor of protein biosynthesis in eukaryotic organisms, for 20 min at 37°C. The next 

incubation was realized with 3,98 x 10-2 µM actinomycin D (Sigma), that bind DNA at the 
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transcription initiation complex and preventing elongation of RNA chain by RNA polymerase, 

for 20 min at 37°C. The fifth incubation was performed with 20 µM MG 132 (Sigma), a 

proteasomal inhibitor, for 80 min at 37°C. The next incubation was realized with 30 µM 

cycloheximide for 20 min and subsequently the samples were then subjected to an additional 

20 µM MG 132 for 80 min at 37°C. The samples were also subjected to heat shock treatment 

for 45 min at 42°C. The last incubation was also performed by 30 µM cycloheximide for 20 min 

at 37°C, follow by heat shock treatment for 45 min at 42°C. 

2.4. MTT assay 

Cercariae and schistosomula samples were incubated in various conditions and the 

viability of parasites were evaluated by using MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2YL)-2,5-diphenyl 

tetrazolium bromide) (Sigma) (Comley et al. 1989). After each incubation, the parasites were 

incubated with 100 µL of phosphate buffered saline (PBS 1x) with 0.5 mg MTT / ml for 1 hour 

at 37 ° C. Subsequently, the solution was carefully removed and added 200 μL of dimethyl 

sulfoxide (DMSO). The absorbance was read on a spectrophotometer using 550 nm filter (BIO-

RAD, 3550). 

2.5. Expression analysis of SUMOylation and NEDDylation components 

Total RNA from cercariae and schistosomula was obtained using a combination of the 

Trizol reagent (Sigma) and chloroform for extraction and the RNA was column-purified using 

the SV total RNA Isolation system (Promega, Belo Horizonte, MG, Brazil). The preparation was 

treated with RNase-free DNase I in three different rounds with decreasing enzyme 

concentrations (RQ1 DNase; Promega). The RNA was quantified using a spectrophotometer 

and an aliquot containing 1 μg of total RNA was reverse transcribed using a random primer 

from the Thermoscript reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) System 

(Applied Biosystems, Rio de Janeiro, Brazil), as described by the manufacturer. The efficiency 

of DNAse I treatment was evaluated by PCR amplification of the cDNA reaction mix without 

the addition of the ThermoScript enzyme. S. mansoni-specific primers were designed using the 

programme GeneRunner®. The sequence accessions and primer pairs are shown in 

supplementary data (Table S1). RT-cDNA samples were used as the templates for PCR 

amplification with the SYBR Green Master Mix UDG-ROX® (Invitrogen) and 7300 Real-time PCR 

System (Applied Biosystems). Specific primers for S. mansoni EIF4E were used as an 

endogenous control (GeneDB ID: Smp_001500) (forward, 5’TGTTCCAACCACGGTCTCG3’; 

reverse, 5’TCGCCTTCCAATGCTTAGG3’) (Liu et al. 2012). The efficiency of each pair of primers 



104 
Capítulo V. Efeito do Estresse nas Vias de Sumorilação e Nedilação 

 

was evaluated according to the protocol developed by Applied Biosystems (cDNA dilutions 

1:10, 1:100, 1:1000). For all investigated transcripts, three biological replicates were 

performed and gene expression was normalised against the EIF4E transcript according to the 2-

ΔCt method (Livak & Schmittgen 2001) using Applied Biosystems 7300 software. 

2.5. Statistical analysis 

The statistical analyses were performed using GraphPad Prism version 5.0 software 

package (Irvine, CA, USA). Normality of the data was established using one-way analysis of 

variance (ANOVA). Tukey post hoc tests were used to investigate significant differential 

expression of transcripts throughout the investigated stages. The differences were considered 

significant when p values were < 0.05. 

3. Results 

The SUMOylation and NEDDylation components transcripts levels were analyzed by 

relative qRT-PCR in different developmental stages of S. mansoni: cercariae and schistosomula. 

Three techniques were performed and three biological replicates were used. The evaluated 

transcripts were detected in all investigated stages, as shown in figures 1 to 8. It was 

considered important biologically a 2-fold change in expression of pathways components 

genes in stages analyzed (Han et al. 2009). 

3.1. Differential profile expression of SUMOylation pathway by qRT-PCR 

The SUMOylation pathway was more expressed in MTS-3,5h when compared to 

cercariae and MTS-24h. All the stages analyzed showed up-regulation when incubated with 

cycloheximide and down-regulation when incubated with DRB, actinomycin D and MG132. The 

heat shock treatment showed an up-regulation in relation to incubations with DRB, 

actinomycin D and MG132, but not in relation to control. In both combinatorial incubations, 

cycloheximide plus MG 132 and heat shock plus cycloheximide, the SUMOylation components 

were down-regulated. 

3.2. Differential profile expression of NEDDylation pathway by qRT-PCR 

The NEDDylation pathway was more expressed in cercariae and MTS-3,5h when 

compared to MTS-24h. All the stages analyzed showed up-regulation when incubated with 

cycloheximide and down-regulation when incubated with DRB, actinomycin D and MG132. The 
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heat shock treatment showed an up-regulation in relation to incubations with DRB, 

actinomycin D and MG132, but not in relation to control. In both combinatorial incubations, 

cycloheximide plus MG 132 and heat shock plus cycloheximide, the NEDDylation components 

were down-regulated. 

4. Discussion 

Cells are exposed to many stress situations such as heat, oxidative stress, 

inflammation, radiation or other toxic components. These agents cause stress damage to 

cellular biomolecules, especially DNA, proteins and lipids (Kastle and Grune 2012). Thus, a 

small increase in the cell temperature can cause the proteins misfolding, nonspecific 

aggregation and imbalance in protein homeostasis. Therefore, cells must provide mechanisms 

for responses to different types of stimuli, and as a result of changes in the cellular 

environment, there is an orderly control in gene expression by allowing the expression of 

genes related to cell protection mechanisms (Richter et al. 2010). This group of genes 

responsive to stress can be divided into: protein family genes response to heat shock (Hsp - 

heat shock protein), genes related to the proteolytic system, repair enzymes, nucleic acids, 

metabolic enzymes, regulatory proteins and proteins related to the stabilization of the 

cytoskeleton, detoxification and membrane stability (Alrefaii and Alix 2009; Welker et al. 

2010). 

Heat stress promotes drastic changes in the internal organization of the cell. In the 

deployment of individual proteins, many other damages are observed, for example, the 

increase in temperature can lead to the formation of inclusions, increase in number of 

filaments or filament reorganization of the cytoskeleton (Toivola et al. 2010). With the 

restructuring or even collapse on networks of filaments of the cytoskeleton, intracellular 

organelles are relocated in this way and collapse is observed in intracellular transport. 

Furthermore, it is possible to observe a fragmentation of endoplasmic reticulum and Golgi 

apparatus as well as a decrease in the number of mitochondria and lysosomes. In the nucleus, 

several processes such as splicing, transcription and replication are altered. In addition, 

ribosomal proteins aggregation also occurs (Boulon et al. 2010). 

The defense system consisting of the molecular chaperone and proteasome system 

plays a crucial role in maintaining homeostasis of proteins during cell stress. Molecular 

chaperones are a broad group of cytosolic Hsp family of proteins that require co-chaperones 

for its functionality. These proteins are necessary for the stabilization and refolding of the 

proteins in the cytoplasm, thereby preventing protein aggregation after stress situations 
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(Toivola et al. 2010). There is a close relationship between the molecular chaperone protein 

and proteasome degradation system in which an unfolded protein is first stabilized by 

chaperones and co-chaperones system and if this is not restructured, then the chaperones 

facilitate the process of ubiquitination and degradation of these proteins by the proteasome 

(Kastle and Grune 2012). 

In addition to the responses to heat stress, proteasome system in conjunction with 

molecular chaperones play an important role in the response to other types of stress such as 

oxidative stress. In this kind of stress there is an imbalance of reactive oxygen species (ROS) 

and antioxidant defense mechanisms, resulting in changes in cellular homeostasis. Organisms 

have adaptive responses to oxidative stress which allow activation or silencing of genes 

encoding defense enzymes, transcription factors and structural proteins (Dalton et al. 1999). 

Furthermore, the defense system formed by molecular chaperones and the proteasome 

system have the apparatus necessary to defend this type of cell stress (Kalmar and Greensmith 

2009). 

Among the main changes that occur during oxidative stress can cite the carbonylation 

of proteins or disruption of disulfide bonds, changes that hinder the maintenance of the native 

conformation of proteins (Kastle and Grune 2011). Oxidative stress, molecular chaperones 

bind proteins modified in order to intensify and stabilize the protein for proteasome 

degradation. According Grune et al. (2011), there is a direct connection between these two 

systems of cell defense, especially in the initial response to oxidative stress. According to these 

authors, there is a decrease in the population of 26S proteasome in the initial response to 

oxidative stress, whereas the amount of 20S proteasome remains unchanged. In this situation, 

the 19S regulatory particle loses contact with the 20S core, but remains intact and goes 

through a process of reassembly for 26S proteasome after 3h of exposure to H2O2. In addition, 

it was suggested that stabilization 19S regulatory particle is mediated by HSP70 chaperone, 

since its inhibition by RNAi or specific inhibitor prevented the reassembly of the 26S 

proteasome after oxidative stress. 

Degradation of oxidized proteins is carried out mainly by the particle 20S (Grune et al. 

2011) and there is evidence that this process is independent of ubiquitination (Shringarpure et 

al. 2003). However, Yamanaka et al. (2003) suggest the involvement of ubiquitination pathway 

in the degradation of oxidized proteins. Furthermore, it has been reported that components of 

the ubiquitin - proteasome system is highly sensitive to oxidative stress, which involves the 

inhibition of the ubiquitination of proteins or uncoupling of the 26S complex (Wang et al. 

2010; Kriegenburg et al. 2011). Recent studies have shown that the proteins are used 
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HSP70/HSP90 the ubiquitin-proteasome system for the recognition of abnormal proteins 

(Marques et al. 2006). 

Interestingly, PTMs play a notable role in physiological and pathophysiological 

conditions, especially during stress. In fact, several target proteins are modified in their 

activation, localization, aggregation and expression after cellular stress. Among PTMs, the 

SUMOylation is a very important means of molecular modification during oxidative stress 

(Feligioni and Nistico 2013). 

Studies have shown that during cell stress response mechanisms of misfolded proteins 

triggers protection pathways that allow adaptation and cell survival. In periods of oxygen and 

glucose deprivation, these proteins reduce levels of SENP3 enzyme to promote cell survival 

and the increase of intracellular SENP3 contributes to cell death. Cellular stress increases 

SUMOylated proteins, and this has been proposed as a protective response of the cell. 

Consistent with this, the authors observed that, in vitro model of ischemia, increased levels of 

SUMO-2 and SUMO-3 conjugation in cultured cortical neurons of rats and HEK29 cells occurs. 

This increase is correlated with decreased levels of intracellular SENP3 (Guo et al. 2013). 

Furthermore, ubiquitination and SUMOylation regulate and coordinate multiple pathways for 

recognition of DNA damage signaling and repair at biochemical, cellular levels and whole 

organism (Jackson and Durocher 2013). 

The parasite is exposed to reactive oxygen species during the life cycle, either by its 

own physiological process (respiration) or as a result of the host immune response. Thus, this 

body must provide defense mechanisms that enable the process of detoxification. It has been 

reported in the literature to stage - specific susceptibility in response to oxidative stress, since 

schistosomula are more sensitive to this kind of stress when compared with adult worms of S. 

mansoni. Moreover, it was seen a high expression of antioxidant proteins in more resistant to 

oxidative stress stages (Mkoji et al. 1988; Loverde 1998). 

Moreover, so far have been described and characterized a series of enzymatic systems 

with antioxidant activity. The defense mechanisms are already identified two isoforms of 

superoxide dismutase (Cu-Zn) (SOD), peroxiredoxins (Prxs), glutathione peroxidase (GPX), 

cytochrome c peroxidase, five isoforms of glutathione-S- transferase (GST), glutathione 

reductase and thioredoxin reductase. Interestingly, catalase activity has not been detected in 

this parasite (Callahan et al. 1988; Mkoji et al. 1988; Nare et al. 1990; Hong et al. 1992a; 

Willians et al. 1992; Sayed et al. 2006). Alger and colleagues (2002) report evidence that the 

activities of glutathione reductase and thioredoxin reductase have been replaced by this 

parasite single enzyme thioredoxin glutathione reductase. This multifunctional enzyme 

catalyzes the interconversion of both oxidized and reduced forms of glutathione and 
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thioredoxin, thus contributing to maintaining the redox balance of the parasite. The co-

localization of superoxide dismutase and glutathione reductase in the tegument and intestinal 

epithelium as well as their patterns of expression in the S. mansoni cycle suggest that these 

enzymes are essential to the protection of the parasite (Loverde 1998). 

The infection caused by S. mansoni triggers numerous defense mechanisms of the host, whose 

primary function is the maintenance of parasite levels compatible with survival of the host. 

These defense mechanisms, however, rarely ensure complete elimination of the parasite, 

which has numerous methods to circumvent the responses created by their hosts. There are 

reports of adult worms can survive for more than 30 years in the body without apparent 

damage (Vieira et al. 2007). 

Recently, new drugs against S. mansoni have been developed, with different 

mechanisms of action. The induction of oxidative stress in adult worms has been considered an 

extremely interesting approach to new treatment strategies. This induction can occur either by 

inhibiting the antioxidant system of an organism as by increased formation of reactive oxygen 

species. Kuntz et al. (2007) and Sayed et al. (2008) demonstrated that inhibition of thioredoxin 

glutathione reductase enzyme promoted the in vitro killing of schistosomules and partially 

cured mice infected with the parasite. In this context, the inhibition of enzymes involved in the 

antioxidant protection of S. mansoni has been considered an interesting approach to the 

pharmacological treatment of schistosomiasis (Simeonov et al. 2008). 

As reported above, the ubiquitin-proteasome pathway is important for the 

development of several organisms, including S. mansoni. Considering this fact and supported 

by the confirmation of a ubiquitin-dependent proteolytic pathway in this organism, as well as 

the effect of proteasome inhibitors in development, make it a promising target for research 

and development of new drugs for the treatment of schistosomiasis this system. Thus, 

understanding the mechanisms of defense, in particular the SUMOylation and NEDDylation 

systems, employed by the parasite to respond to different types of stress, whether heat stress, 

oxidative stress and chemical stress, can generate important information for the development 

of new approaches for the treatment of schistosomiasis. 
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Figure 1: Expression profiles of SUMOylation components in cercariae: The mRNA expression levels 

were measured based on three replicates using quantitative RT-PCR. Expression levels were calibrated 

according to the comparative 2
−ΔCt

 method, using the constitutively expressed eIF4E gene as an 

endogenous control (one-way variance analysis followed by Tukey pairwise comparison p < 0.05). 

 

Figure 2: Expression profiles of SUMOylation components in MTS-3,5h: The mRNA expression levels 

were measured based on three replicates using quantitative RT-PCR. Expression levels were calibrated 

according to the comparative 2
−ΔCt

 method, using the constitutively expressed eIF4E gene as an 

endogenous control (one-way variance analysis followed by Tukey pairwise comparison p < 0.05). 
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Figure 3: Expression profiles of SUMOylation components in MTS-24h: The mRNA expression levels 

were measured based on three replicates using quantitative RT-PCR. Expression levels were calibrated 

according to the comparative 2
−ΔCt

 method, using the constitutively expressed eIF4E gene as an 

endogenous control (one-way variance analysis followed by Tukey pairwise comparison p < 0.05). 

 

Figure 4: Expression profiles of NEDDylation components in cercariae: The mRNA expression levels 

were measured based on three replicates using quantitative RT-PCR. Expression levels were calibrated 

according to the comparative 2
−ΔCt

 method, using the constitutively expressed eIF4E gene as an 

endogenous control (one-way variance analysis followed by Tukey pairwise comparison p < 0.05). 
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Figure 5: Expression profiles of NEDDylation components in MTS-3,5h: The mRNA expression levels 

were measured based on three replicates using quantitative RT-PCR. Expression levels were calibrated 

according to the comparative 2
−ΔCt

 method, using the constitutively expressed eIF4E gene as an 

endogenous control (one-way variance analysis followed by Tukey pairwise comparison p < 0.05). 

 

Figure 6: Expression profiles of NEDDylation components in MTS-24h: The mRNA expression levels 

were measured based on three replicates using quantitative RT-PCR. Expression levels were calibrated 

according to the comparative 2
−ΔCt

 method, using the constitutively expressed eIF4E gene as an 

endogenous control (one-way variance analysis followed by Tukey pairwise comparison p < 0.05).
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Modificações pós-traducionais dependentes de proteínas são mecanismos de 

regulação da expressão gênica muito importantes por atuar em diversos processos celulares 

como proteólise, tráfego intracelular, transcrição e reparo de DNA. Em adição, o avanço das 

metodologias propiciou um melhor conhecimento destas vias de conjugação visto que com 

exceção da ubiquitina, as outras proteínas são encontradas em níveis inferiores dentro da 

célula. Estudos recentes mostraram que essas vias parecem funcionar como reguladores 

celulares, amplificando sinais e atuando em inúmeras vias de sinalização, principalmente 

durante situações fisio-patológicas, sendo importante para o desenvolvimento de diversos 

organismos como Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster e Arabidopsis thaliana 

(BECKER e cols., 2013; BELTRAO e cols., 2013; FLOTHO & MELCHIOR, 2013; HAY, 2013). 

Estudos anteriores do nosso grupo de pesquisa já haviam avaliado a importância do 

sistema ubiquitina-proteassoma para o desenvolvimento do S. mansoni e iniciaram os estudos 

com relação à proteína SUMO, identificando dois parálogos funcionais no parasito (GUERRA-SÁ 

e cols., 2005; CASTRO-BORGES e cols., 2007; CABRAL e cols., 2008). Durante a realização do 

meu mestrado, a proteína Ubc9 foi avaliada. Esta enzima conjugadora mostrou-se bastante 

conservada entre os ortólogos avaliados e diferentemente regulada durante o ciclo de vida do 

parasito (PEREIRA e cols., 2011). A continuação dessa linha de pesquisa motivou a realização 

do projeto desta tese de doutorado, resultando no estudo mais detalhado da via de 

sumorilação e início das investigações com a maquinaria de nedilação. 

Dentre os principais resultados deste trabalho, com relação a via de sumorilação 

destacam-se o aumento das SUMO-E3 ligases em esquistossômulos de 5 e 7 dias e em verme 

adulto. Além disso, SmPIAS e SmRanBP2 apresentaram uma diferença de abundância durante 

o desenvolvimento de esquistossômulos, sugerindo uma diferença do repertório de substratos 

sumorilados durante o ciclo de vida do S. mansoni. Outro ponto importante com relação à via 

de sumorilação foi o perfil de expressão semelhante entre as SUMO proteases que não 

apresentaram diferenças significativas entre elas. Porém, foram amplamente expressas em 

cercária e em esquistossômulos de 3,5h e 24h quando comparadas aos demais estágios, 

sugerindo a importância da via de sumorilação e desumorilação para os estágios larvais 

(PEREIRA e cols., 2012). Dados proteômicos são imprescindíveis para confirmação dos nossos 

resultados. Em adição, a identificação de alvos desta via em S. mansoni contribuirá fortemente 

para elucidação dos processos regulados por esta modificação. 

Com relação a via de nedilação, uma maior expressão dos componentes desta 

maquinaria molecular foi observada em esquistossômulos de 3 dias e em verme adulto. Já em 

relação aos substratos alvos, culinas, Smp63 e Smp73, foi observada uma expressão similar em 

cercária e verme adulto e uma correlação positiva entre os níveis dos componentes da via e os 
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alvos em esquistossômulos. Em conjunto, estes resultados sugerem que os processos de 

nedilção e denedilação controlam importantes reguladores celulares durante o 

desenvolvimento do parasito. Vale a pena ressaltar a conservação tanto da via de nedilação 

quanto dos possíveis alvos analisados (PEREIRA e cols., 2013). Análises de western blot são 

necessárias para confirmação dos nossos resultados. Além disso, a identificação de alvos desta 

via em S. mansoni contribuirá fortemente para elucidação dos processos regulados por esta via 

de conjugação. 

Como não havia nenhuma descrição na literatura em relação ao COP9 signalossoma, 

resolvemos analisar todas as subunidades do complexo. As análises das sequências 

correspondentes às subunidades do CSN mostraram alta conservação e homologia destes 

componentes com as proteínas constituintes do sistema regulatório 19S do proteassoma 26S. 

Além disso, análise da expressão das subunidades do CSN revelou que os transcritos 

apresentaram níveis superiores em verme adulto em relação à cercária. Sabendo que este 

complexo é similar estruturalmente à tampa de 19S e pode se ligar ao centro catalítico 20S do 

proteassoma, nossos resultados sugerem que uma montagem alternativa do proteassoma 26S 

pode ocorrer durante o ciclo de vida do parasito (PEREIRA e cols., 2013). 

Após a caracterização das vias de sumorilação e nedilação durante o ciclo intra-

mamífero do parasito, foram realizados experimentos para verificação do comportamento 

dessas maquinarias em diversas condições de estresse. Esses experimentos foram realizados 

na presença de inibidores da transcrição, actinomicina D e DRB, da tradução, cicloheximida e 

do proteassoma, MG132. Além disso, foi realizado choque térmico a 42°C por 30 minutos. 

Estes experimentos foram conduzidos com o objetivo de mimetizar os estresses químicos e 

térmicos os quais o parasito é submetido durante seu ciclo de vida, principalmente dentro do 

hospedeiro definitivo. Resultados mostraram a ativação de ambas as vias de modificação em 

condições de estresse térmico e químico. A utilização do inibidor clássico do proteassoma 

MG132, sugeriu que as vias de sumorilação e nedilação estão envolvidas no mecanismo de 

resposta ao estresse em S. mansoni. Futuras análises dos níveis protéicos de SUMO1, SUMO-

2/3 e NEDD8 serão realizadas para comprovação dessa hipótese, bem como a identificação dos 

possíveis alvos nestas condições. 

Os principais resultados deste trabalho e do nosso grupo foram resumidos na Figura 

12. O S. mansoni passa por diversas mudanças bioquímicas e morfológicas para completar seu 

ciclo de vida. Para isso, são necessários diversos mecanismos de regulação da expressão 

gênica, tanto pós-transcricionais quanto pós-traducionais. 

Resumidamente, nossos resultados mostraram uma maior expressão da proteína 

ubiquitina e das enzimas deubiquitinadoras em estágios larvais. Além disso, análises de 
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western blot revelaram a presença de grande quantidade de conjugados ubiquitinados, 

principalmente em extratos de cercária quando comparado com extratos de verme adulto. Em 

contrapartida, uma menor expressão das subunidades do proteassoma 26S foi observada 

nestas fases (NABHAN e cols., 2007), sugerindo que a via de ubiquitinação é bastante ativa 

durante a transição de cercária a esquistossômulos, porém parece não estar relacionada 

diretamente com degradação proteassomal. 

Os níveis dos transcritos de SUMO, bem como de toda a maquinaria de sumorilação e 

desumorilação também foram mais altos em estágios larvais. Em adição, análises de western 

blot foram realizadas e revelaram a presença de um maior número de conjugados sumorilados 

em cercária e esquistossômulos recém-transformados e um padrão diferencial quando 

comparado com verme adulto, sugerindo substratos alvos diferentes durante o ciclo de vida 

do parasito. Em suma, a função da via de sumorilação em S. mansoni parece estar relacionada 

com estabilização de proteínas durante esta fase de transformação na qual o parasito passa 

por diversos tipos estresse. 

Com relação a via de nedilação, foi verificada uma maior expressão dos transcritos de 

NEDD8 e de seus principais alvos, as culinas em estágios larvais iniciais quando comparado 

com estágios maduros. Em adição, resultados preliminares confirmaram a presença de um 

maior número de conjugados nedilados em extratos de cercária quando comparados com 

extratos de verme adulto. Em contrapartida, uma menor expressão dos componentes das 

maquinarias de nedilação e denedilação foi observada em estágios larvais. Estudos revelaram 

que apesar da via de nedilação possuir enzimas específicas para conjugação de NEDD8, 

constituintes da via de ubiquitinação podem conjugar NEDD8 ao substrato alvo sob 

determinadas condições de estresse (LEIDECKER e cols., 2012). Assim, nossos resultados 

sugerem que durante esta fase do ciclo NEDD8 poderia ser conjugada aos seus substratos 

alvos por enzimas da via de ubiquitinação. 

Ao analisar as subunidades do complexo COP9 signalossoma, foi observada uma maior 

expressão destes componentes em verme adulto quando comparado com cercária. Como 

descrito anteriormente, o COP9 funciona como uma tampa alternativa para o proteassoma 

20S que é também mais expresso em estágios maduros, corroborando para a hipótese da 

formação da montagem alternativa também em S. mansoni. 

Além disso, essas vias de conjugação a proteínas também estão relacionadas a 

processos celulares envolvidos com mecanismos de resposta a estresse. Estudos recentes 

revelaram que o parasito apresenta mecanismos de resposta ao estresse envolvendo a 

regulação da expressão gênica e proteica, reparo ou substituição de moléculas danificadas, 

recuperação do balanço redox, controle do ciclo celular e apoptose (SAYED e cols., 2006). O 
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sistema ubiquitina-proteassoma também é importante para manter a homeostase proteica 

durante o estresse celular (TOIVOLA e cols., 2010). Inibidores do proteassoma podem interferir 

em processos como crescimento, progressão do ciclo celular e replicação. MG132 reduz o 

número de esquistossômulos, a carga parasitária e a ovoposição em camundongos infectados 

com S. mansoni (GUERRA-SÁ e cols., 2005). 

Em condições de estresse, há o aumento da expressão de proteínas ligadas a 

modificações pós-traducionais dependentes de proteínas em estágios larvais. Análise em 

estágios adultos será realizada para verificação do perfil dessas maquinarias durante todo o 

ciclo intra-mamífero do parasito. Considerando os resultados obtidos durante a realização do 

presente trabalho e da dissertação de mestrado “Schistosoma mansoni: Caracterização do 

perfil de resposta aos estresses oxidativo, térmico e químico” desenvolvido por Renato 

Graciano de Paula (USP-2013), foi possível avaliar o parasito quando submetido a diversas 

condições de estresse. Neste trabalho, são descritos os efeitos in vitro do estresse oxidativo, 

choque térmico e estresse químico em verme adulto. O estresse oxidativo resultou em 

alterações na produção de ovos, motilidade, morfologia do tegumento, viabilidade e 

pareamento dos vermes. O estresse químico induzido por MG132 aumentou a produção de 

ROS intracelular, de genes relacionados ao sistema de defesa antioxidante, de proteínas de 

choque térmico e das enzimas do proteassoma SmHul5 e SmUbp6, que também aumentaram 

durante o estresse térmico. Em adição, a análise destes transcritos no ciclo de vida do parasito 

revelou que estes genes apresentam um nível alto de expressão em esquistossômulos e é 

ausente em cercária, sugerindo participação de proteínas acessórias do proteassoma na 

resposta ao estresse e desenvolvimento em S. mansoni. Os resultados demonstraram que o 

estresse oxidativo, choque térmico e estresse químico modificam o perfil de expressão de 

genes relacionados ao sistema ubiquitina-proteassoma e sugerem que esse sistema é 

importante para as respostas celulares ao estresse neste parasito. Assim, há ainda que 

verificar a expressão das enzimas antioxidantes durante a fase larval e o comportamento das 

vias de sumorilação e nedilação em condições estressantes em estágios adultos. 

Em adição, resultados da tese intitulada “miRNAs em Schistosoma mansoni: biogênese, 

predição, validação e alvos potenciais” (GOMES, 2012) mostraram que miRNA bem como toda 

a sua maquinaria de processamento também foram mais expressos durante a transição 

cercária a esquistossômulo. Esses resultados sugerem que os mecanismos de regulação da 

expressão gênica ao nível pós transcricional, relacionados como a via de miRNAs, são mais 

ativos em estágios larvais que em estágios maduros, ou seja, os miRNAs atuam regulando o 

proteoma do parasito e contribuindo para sua efetiva instalação no hospedeiro mamífero. 
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Além disso, análises in silico mostraram que essas maquinarias de modificação pós-

traducionais também pode ser reguladas por miRNAS em S. mansoni. 

Em conjunto, esses resultados sugerem a participação de mecanismos de controles 

pós-transcricional e pós-traducional em estágios larvais iniciais de desenvolvimento do 

parasito, dependente principalmente das vias de ubiquitinação não relacionada com 

proteólise, sumorilação e da regulação por miRNAS. Já em estágios maduros, a maior 

expressão dos componentes da maquinaria de nedilação e do proteassoma 26S sugere a 

importância da via de nedilação bem como do sistema ubiquitina-proteassoma, corroborando 

com Guerra-Sá e colaboradores (2005) que demonstraram uma alta atividade proteassomal 

em verme adulto comparado com cercária. 

Assim, o entendimento dos processos de controle da expressão gênica ao nível 

transcricional e pós-transcricional, no desenvolvimento e diferenciação do parasito, são 

essenciais para o avanço do conhecimento de sua biologia e o discernimento de seu modo de 

evolução dentre os seres eucariotos possibilitando o desenvolvimento de novas drogas, 

vacinas e o controle da parasitose. 
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Figura 12. Perfil de expressão das vias de modificação dependentes de proteínas da família da 

ubiquitina em diversas condições e estágios de desenvolvimento do parasito S. mansoni.
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A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que modificações pós-traducionais 

dependente de SUMO e NEDD8 são importantes para regular o proteoma do S. mansoni que 

necessita de mecanismos de repostas rápidas para a adaptação a meios tão distintos e hostis 

como hospedeiros intermediário e definitivo e o meio aquático. O conhecimento da regulação 

possivelmente através de mecanismos pós-transcicional e de alvos dessas maquinarias é 

imprescindível para o entendimento da biologia do parasito. 
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Atividades realizadas concomitantemente durante o desenvolvimento do projeto 

“Sumorilação e nedilação de proteínas em Schistosoma mansoni”. 

1. Projeto: Modificação pós-traducional dependente de SUMO em Schistosoma mansoni: 

padrão de expressão diferencial durante a transição cercária a esquistossômulo. 

Artigo publicado: Molecular characterization of SUMO E2 conjugation enzyme: differential 

expression profile in Schistosoma mansoni. Parasitol Res. (2011) 109(6):1537-46 (em anexo). 

Pereira RV, Cabral FJ, Gomes MS, Baba EH, Jannotti-Passos LK, Carvalho O, Rodrigues V, Afonso 

RJ, Castro-Borges W, Guerra-Sá R. 

2. Projeto: Participação no projeto de doutorado intitulado “Organização estrutural dos genes 

envolvidos com o complexo proteolítico proteassoma 26S e a análise de suas expressões 

durante o ciclo evolutivo de Schistosoma mansoni” (Olavo Dos Santos Pereira Junior). 

Artigo publicado: Investigation on the 19S ATPase proteasome subunits (Rpt1–6) conservation 

and their differential gene expression in Schistosoma mansoni. Parasitol Res (2013) 112:235–

242. 

Pereira-Júnior OS, Pereira RV, Silva CS, Castro-Borges W, Sá RG, Cabral FJ, Silva SH, Soares CS, 

Morais ER, Moreira EB, Magalhães LG, de Paula FM, Rodrigues V. 

3. Projeto: Participação no projeto de mestrado intitulado “Caracterização molecular inicial do 

complexo Vault em Schistosoma mansoni” (Eneida Virgínia Reis, 2010).  

Artigo publicado: Characterisation of major vault protein in Schistosoma mansoni parasite. 

Parasitol Int. (2014) 63(1):120-6. 

Reis EV, Pereira RV, Gomes M, Jannotti-Passos LK, Baba EH, Coelho PM, Mattos AC, Couto FF, 

Castro-Borges W, Guerra-Sá R. 

4. Projeto: Participação no projeto de doutorado intitulado “miRNAs em Schistosoma mansoni: 

biogênese, predição, validação e alvos potenciais” (Matheus de Souza Gomes, 2012). 

Artigo publicado: Computational Identification and Evolutionary Relationships of the 

MicroRNA Gene Cluster miR-71/2 in Protostomes. J Mol Evol (2013) 76(6):353-8. 

de Souza Gomes M, Donoghue MT, Muniyappa M, Pereira RV, Guerra-Sá R, Spillane C. 

Artigo em preparação: MicroRNA-190-5p: cellular function and roles in Schistosoma mansoni. 

5. Projeto: Participação no projeto de mestrado intitulado “Clonagem, expressão e 

caracterização molecular e funcional da subunidade rpn10 do proteassoma de Schistosoma 

mansoni” (Leandro Dias, 2013). 
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Artigo em preparação: Molecular characterization of the subunit proteasome Rpn10 in 

Schistosoma mansoni. 

6. Projeto: Participação no projeto de mestrado intitulado “Identificação e caracterização de 

microRNAs específicos em Schistosoma mansoni” (Victor Fernandes de Oliveira, 2013). 

Artigo submetido: Intronic microRNAs in Schistosoma mansoni: identification, profile of 

expression and targets. 

7. Projeto: Participação no projeto de mestrado intitulado “Identificação e caracterização de 

microRNAs específicos em Schistosoma mansoni” (Fabiano Abreu, 2014). 

Artigo publicado: Characterization of export receptor exportins (XPOs) in the parasite 

Schistosoma mansoni. Parasitol Res. (2013) 112(12):4151-9. 

Abreu FC, Pereira RV, Oliveira VF, Gomes Mde S, Jannotti-Passos LK, Borges WC, Guerra-Sá R. 

Artigo submetido: Analysis of miRNAs target oxidative phosphorylation genes in Schistosoma 

mansoni. 

 

8. Projeto: Caracterização das enzimas desubiquitinadoras (Roberta Verciano, 2013) 

Artigo publicado: Conservation and developmental expression of ubiquitin isopeptidases in 

Schistosoma mansoni. Mem Inst Oswaldo Cruz. (2013). 

Pereira RV, Vieira HG, Oliveira VF, Gomes MD, Passos LK, Borges WD, Guerra-Sá R. 

Artigo submetido: Profile of ubiquitin-specific proteases in Schistosoma mansoni. 
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Futuros experimentos serão realizados para o conhecimento do papel das vias de 

sumorilação e nedilação em S. mansoni, tais como: 

1) Análises de western blotting dos extratos incubados de cercária, 3,5h e 24h utilizando 

anticorpos anti-SUMO-1, anti-SUMO-2/3 e anti-NEDD8 para finalização do manuscrito 

“SUMOylation and NEDDylation profiles during stress conditions in the larval stages of 

Schistosoma mansoni”. A determinação dos níveis proteicos de SUMO-1, SUMO-2/3 e NEDD8 é 

imprescindível para confirmação da hipótese de que essas maquinarias são importante para o 

parasito em condições de estresse; 

2) A identificação dos alvos das vias de conjugação dependente de SUMO e NEDD8 é 

imprescindível para o conhecimento dos processos celulares que estão sendo regulados 

por esses mecanismos no parasito. Para isso, peptídeos baseados no artigo “Detecting 

endogenous SUMO targets in mammalian cells and tissues” (BECKER e cols., 2013) foram 

sintetizados pelo aluno de doutorado Gustavo Breguez do Laboratório de Enzimologia e 

Proteômica da UFOP. Em seguida, serão produzidos anticorpos monoclonais a partir dos 

peptídeos sintetizados que serão usados para imunoprecipitação e posterior sequenciamento. 

A estrutura 3D de SUMO-1, SUMO-2/3 e NEDD8, bem como a localização dos respectivos 

peptídeos são apresentadas abaixo (Figura 13). 
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Figura 13. Estrutura 3D das proteínas SmSUMO-1, SmSUMO-2/3 e SmNEDD8, bem como a localização 
dos respectivos peptídeos. 

3) Dados do nosso grupo mostram a importância da maquinaria de regulação pós-

transcricional dependente de microRNAS para o parasito (Tese: miRNAs em Schistosoma 

mansoni: biogênese,predição, validação e alvos potenciais- Gomes, 2012). Análises 

posteriores, mostraram que componentes dessas vias são possíveis alvos de regulação por 

miRNAS, conforme verificado na tabela 1. Assim, validar possíveis miRNAs que podem estar 
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regulando as maquinarias de ubiquitinação, sumorilação e nedilação é de suma importância 

para o conhecimento de mecanismos regulatórios dessas vias. 

Tabela 1: miRNAS e seus possíveis alvos relacionados com as vias de sumorilação e de nedilação. 

miRNA Gene alvo  

sma-mir-new_i9_5p 

Smp_168160_ubiquitin_ligase_E3a,_putative_tag_genomic_mp_168160_3utr_Smp

_scaff000361_32553_33259  

Smp_162630.1_ubiquitin 

activating_enzyme_e1,_putative_tag_genomic_mp_162630.1_3utr_3_Smp_scaff00

0257_797574_797766  

Smp_167690_ubiquitin-

protein_ligase,_putative_tag_genomic_mp_167690_3utr_Smp_scaff000331_50803

7_508914 

sma-mir-new_i5_5p 

Smp_138440_ubiquitin_ligase_E3,_putative_tag_genomic_mp_138440_3utr_Smp_s

caff000063_1202561_1202971 

Smp_169440_ubiquitin-

conjugating_enzyme_rad6,_putative_tag_genomic_mp_169440_3utr_Smp_scaff00

0396_247603_247825 

sma-mir-new_i18_3p 

Smp_041390_ubiquitin-

conjugating_enzyme_E2_G,_putative_tag_genomic_mp_041390_3utr_Smp_scaff00

0101_699649_700030 

sma-mir-new_4-5p 
Smp_082050.2_ubiquitin-conjugating_enzyme_E2-
25kD,_putative_tag_genomic_mp_082050.2_3utr_Smp_scaff000317_279495_2802
59 

sma-mir-new_12-5p 

Smp_067990.1_ubiquitin_conjugating_enzyme_E2,_putative_tag_genomic_mp_067

990.1_3utr_Smp_scaff000220_442971_443667  

Smp_067990.2_ubiquitin_conjugating_enzyme_E2,_putative_tag_genomic_mp_067

990.2_3utr_Smp_scaff000220_442971_443667  

Smp_067990.4_ubiquitin_conjugating_enzyme_E2,_putative_tag_genomic_mp_067
990.4_3utr_Smp_scaff000220_442971_443667 

sma-mir-new_13-5p 
Smp_162630.1_ubiquitin-
activating_enzyme_e1,_putative_tag_genomic_mp_162630.1_3utr_1_Smp_scaff00
0257_796856_796956  

sma-mir-new_16-3p 
Smp_061480_Ubiquitin-
protein_ligase_BRE1,_putative_tag_genomic_mp_061480_3utr_Smp_scaff000183_
237864_238554 (possível E3) 

sma-mir-new_15-3p 
Smp_168800.1_family_C12_unassigned_peptidase_(C12_family)_tag_genomic_mp_
168800.1_3utr_1_Smp_scaff000381_217114_217432 

sma-mir-new_i6_5p 

Smp_027370_nedd8-

conjugating_enzyme_nce2,_putative_tag_genomic_mp_027370_3utr_Smp_scaff00

0056_790071_790914  
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sma-mir-new_i9_5p 

Smp_027370_nedd8-

conjugating_enzyme_nce2,_putative_tag_genomic_mp_027370_3utr_Smp_scaff00

0056_790071_790914 

sma-mir-new_i17_5p 
Smp_130170_ubiquitin_1,,_putative_tag_genomic_mp_130170_3utr_Smp_scaff000

025_998913_999235 

sma-mir-new_i18_3p 
Smp_121890_family_C48_unassigned_peptidase_(C48_family)_tag_genomic_mp_1

21890_3utr_Smp_scaff019021_594428_595133 

sma-mir-new_i16_5p 
Smp_121890_family_C48_unassigned_peptidase_(C48_family)_tag_genomic_mp_1

21890_3utr_Smp_scaff019021_594428_595133 

sma-mir-new_i5_5p 

Smp_020050_cop9_signalosome_complex_subunit,_putative_tag_genomic_mp_02

0050_3utr_Smp_scaff000038_465760_466666 

 

 
miRNA com alvos na via de nedilação 

miRNA com alvos na via de ubiquitinação 
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