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LISTA DE ABREVIATURAS 
 

AC   – Adenilato ciclase 

AMPc   - 3’- 5’ adenosina monofosfato cíclico 

ATP   - Adenosina trifosfato 

CAP  - Estrutura guanidinica trifosfatada adicionada à extremidade 5’ do 

RNAm 

DNAc   - DNA complementar 

dNTPs  - Deóxinucleotídeos 

dpr   - Desvio padrão relativo 

GMPc  - 3’-5’ guanosina monofosfato cíclico 

Kb   - Mil bases 

kDNA   - DNA de kinetoplasto 

Kpb   - Mil pares de bases 

ME   - Mini Éxon 

Mpb   - Mil Kpb 

NO   - Óxido nítrico 

PCR   - Reação em cadeia pela polimerase 

PDE   - Fosfodiesterase 

PKA  - Proteína quinase dependente de AMPc 

PKAc  - Subunidade catalítica da PKA 

PKAr  - Subunidade reguladora da PKA 

RDE  - Representação diferencial da expressão 

RNAc  - RNA complementar 

RNAg  - RNA guia 

RNAm  - RNA mensageiro 

RNAr  - RNA ribossomal 

RNAt  - RNA transportador 

RP-RDE - RDE utilizando oligonucleotídeos aleatórios 

UTR  - Região não traduzida 
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RESUMO 
 

O processo de diferenciação celular de epimastigotas para tripomastigotas 

metacíclicos em Trypanosoma cruzi, bem como alguns genes e fatores envolvidos 

neste processo, incluindo a importância do AMPc como segundo mensageiro na 

indução da metaciclogênese, vêm sendo caracterizados por nosso grupo. Para 

melhor entender a via de transdução de sinal do AMPc, foram realizadas buscas 

em bancos de seqüência, por genes que codificariam para diferentes proteínas 

relacionadas com esta via de sinalização (adenilato ciclases, fosfodiesterases e 

genes codificando as subunidades da holoenzima PKA), permitindo selecionar 

diferentes membros destas famílias gênicas e objetivando criar um cenário para 

esta via de transdução de sinal. Para quantificar os transcritos destes genes 

selecionados ao longo do ciclo de vida do T. cruzi, oligonucleotídeos iniciadores 

foram sintetizados, e a quantificação foi feita por PCR em tempo real. O conjunto 

de dados sugere que esses genes sofrem uma regulação complexa e coordenada 

de sua expressão. 
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ABSTRACT 

 
The cellular differentiation process from epimastigote to metacyclic 

tripomastigote in  Trypanosoma cruzi , as well as some genes and factors involved 

in this process, have been characterized by our group including the role of cAMP 

as an important secondary messenger in inducing metacyclogenesis. We have 

searched in the sequence data banks for genes that encode different proteins 

related to this transduction pathway (Adenylate Cyclases, Phosphodiesterases and 

the genes for the holoenzyme cAMP dependent Protein Kinase), allowing us to 

selected different members of these genes family. In order to quantify their gene 

expression during the T. cruzi life cycle we have developed primers and probes for 

Real time RT-PCR. Our data strongly suggest that genes related to this pathway 

have a complex and coordinate gene expression regulation.  
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  OBJETIVOS 
 

Caracterizar a via de transdução de sinal associada ao AMPc em 

Trypanosoma cruzi, visando selecionar nos bancos de dados de seqüências, os 

genes envolvidos neste processo e avaliar o acúmulo de transcritos durante o ciclo 

de vida do protozoário utilizando amostras de RNA total e polissomal. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Trypanosoma cruzi (CHAGAS, 1909), protozoário flagelado pertencente à 

ordem Kinetoplastída, família Trypanosomatidae, é o agente causador da doença 

de Chagas, enfermidade que afeta de 16 a 18 milhões de pessoas na América. 

Aproximadamente 21.000 mortes ao ano foram atribuídas à doença e 120 milhões 

de indivíduos estão em risco de contaminação pelo parasita (OMS - Organização 

Mundial da Saúde). 

A transmissão natural do parasita é dada por contaminação através das 

fezes e urina de seu hospedeiro invertebrado, o inseto da família Reduviidae, sub 

família Triatominae, popularmente conhecido como barbeiro. A infecção pode 

ocorrer também por transfusão sanguínea, transplantes de órgãos e ainda de 

forma congênita 

Com algumas medidas profiláticas, países como Brasil, Argentina, Uruguai 

e Chile conseguiram diminuir a incidência da doença e no caso dos últimos dois se 

tornar livre da transmissão vetorial do T. cruzi. Essas medidas são: utilizar 

detetização nas residências em regiões com importância epidemiológica, 

identificar pacientes com a doença em bancos de sangue e, no caso de 

transplantes, identificar se o doador esta livre do parasita (KIRCHHOFF, 2003). 

Não existe profilaxia eficiente por vacinação e a quimioterapia, embora com 

eficiência limitada e com grandes efeitos colaterais, é o único meio para 

tratamento da doença de Chagas, no Brasil. O Benzonidazole (RO7-1051) 

produzido em 1965, surge melhor efeito que o Nifurtimox (Bayer 2502) produzido 

em 1971 (RAASI e LUQUETTI, 2003). 

O T. cruzi é um protozoário flagelado heteroxênico, seu ciclo biológico 

envolve uma passagem obrigatória em dois hospedeiros, um inseto vetor e o 

hospedeiro vertebrado mamífero (fig. 1).  
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Fig. 1 
FONTE: OMS - http://www.who.int/em 
NOTA: Ciclo mostrando as diferentes formas do T. cruzi nos hospedeiros invertebrado e 
mamífero. 

 

A forma infectiva é denominada tripomastigota, podendo se originar da 

diferenciação de epimastigotas (tripomastigota metacíclico) ou de amastigotas 

(tripomastigota sanguíneo). A forma tripomastigota metacíclica é liberada nas 

fezes e urina do inseto, podendo entrar em contato com soluções de continuidade 

da pele ou mucosas do hospedeiro mamífero, onde alcançam a corrente 

circulatória e infectam diferentes populações celulares dando origem a 

amastigotas intracelulares. Após ciclos de replicação intracelular, os amastigotas 

diferenciam-se nas formas tripomastigotas sanguíneos que são liberados na 

corrente circulatória através da ruptura das membranas de células do hospedeiro, 

podendo infectar novas células, ou fazer parte do repasto do inseto onde através 

de mais um processo de diferenciação celular irão originar as formas 

epimastigotas. Estes se replicam na luz do trato digestivo do inseto vetor e migram 
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ao longo deste. Durante este processo ocorre a diferenciação destas formas 

replicativas na forma infectiva tripomastigota metacíclico (De SOUZA, 1984). 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENÔMICAS 

 

O parasita T. cruzi pode ser separado em dois grupos (I e II) com base em 

fenótipos de isoenzimas, análises de polimorfismos de seqüência de DNA 

ribossomais, mini-exon (ME) e análise de microsatélites e ciclo na natureza 

(GIBSON e MILES, 1986; MATTEI e cols., 1977; OLIVEIRA e cols., 1998; BRISSE 

e cols., 2000; MENDONÇA e cols., 2002). O grupo II, que predomina casos mais 

severos de doença de Chagas (MILES, 1981), pode ser separado em cinco 

linhagens (IIa-e) (GAUNT e MILES, 2000). Estudos de genética de populações 

demonstram a importância da propagação clonal dos isolados silvestres para a 

variabilidade genética do T. cruzi (GIBSON e STEVENS, 1999; STOTHARD e 

cols.,1996; TIBAYRENC e AYALA, 2002). Estudos recentes apontam também que 

as linhagens IId e IIe podem ter uma origem híbrida demonstrando a presença de 

recombinação neste parasita. (MACHADO e AYALA, 2001; TIBAYRENC e 

AYALA, 2002). 

O tamanho do genoma nuclear do T. cruzi varia de 80 a 200 Mpb 

dependendo da cepa, enquanto em Leishmania varia entre 45 a 65 Mpb 

(GALINDO e cols., 1989) e em Trypanosoma brucei estas alterações estão 

restritas a aproximadamente 25 Mpb (GOTTESDIENER e cols., 1990). 

Muitos genes estão presentes em duas ou mais cópias no genoma, que 

podem ser encontradas dispersas ou agrupadas. Cerca de 50 por cento dos genes 

identificados estão organizados em repetições em tandem, ou seja, repetições 

dispostas uma após a outra de maneira regular e periódica. Como exemplos os  

genes que codificam proteínas de choque térmico, histonas, cisteína-proteínases, 

ubiquitina, tubulinas, calmodulinas, amastinas, proteínas P β ribossomais, 

proteínas ligantes de cálcio, antígenos de superfície, entre outros. Igualmente 

organizados estão os genes para moléculas de RNA ribossomal e do mini-exon 
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(SILVEIRA, 2000; HERNANDEZ e cols., 1990; SOGIN e cols., 1986). As várias 

cópias destes genes podem ser um mecanismo para evitar a perda de genes 

essenciais durante os vários ciclos celulares e para manutenção dos níveis de 

produtos específicos na célula. 

Cerca de 44% do genoma nuclear do T. cruzi é relacionado a repetições, 

elementos de DNA repetitivos (CASTRO e cols 1981; LANAR e cols, 1981), rRNA 

18S e 24S (>100 cópias), ME (>200 cópias)e gp 85 (aproximadamente 100 

cópias). Apesar da característica repetitiva da organização dos genes em T. cruzi, 

a maior parte das seqüências repetitivas não é codificadora. Estima-se que 35 % 

deste genoma é composto por seqüências deste tipo (AGUERO e cols., 2000). 

Inúmeros micro- e mini-satélites são encontrados em tandem, outros elementos 

repetitivos são encontrados dispersos, provavelmente por transposição ou 

retrotransposição. Estes elementos também podem ser encontrados em regiões 

não traduzidas de inúmeros genes. 

Uma peculiaridade do parasita T. cruzi é a falta de condensação da 

cromatina durante divisão celular, uma possível explicação para este fenômeno é 

a histona H1 encontrada em T. cruzi, que é menor e dissocia-se facilmente da 

cromatina apresentando propriedades hidrofílicas peculiares (BELLI, 2000). 

A segregação das cromátides neste organismo ocorre intranuclearmente, 

sem dissociação da carioteca ou membrana celular. Ocorre ainda falta de 

concordância entre placas densas e cromossomos, fornecendo hipóteses de 

outros mecanismos de segregação, uma possibilidade é os cromossomos estarem 

ligados à membrana nuclear e segregarem quando da citocinese. 

Os tripanossomatídeos apresentam uma mitocôndria que possui uma 

organização peculiar. O genoma mitocondrial é responsável por 25% de todo o 

genoma celular e está localizado próximo ao corpo basal em uma estrutura 

concatenada denominada cinetoplasto (Revisado por KLINGBEIL e cols, 2001; 

LUKES e cols, 2002; SOUZA, 2003), que possui duas classes de DNA de 

cinetoplasto (kDNA), os maxicírculos e os minicírculos.  

Os maxicírculos são encontrados com o tamanho variando em diferentes 

espécies entre 20 a 40 kb, e estão presentes em algumas dezenas por 
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mitocôndria. Codificam para subunidades do complexo respiratório e RNAr e 

diferente de outros genomas mitocôndriais, este não codifica para RNAt. Os 

transcritos provenientes dos Maxicírculos são encriptados, se fazendo necessário 

uma modificação pós-transcricional conhecida como edição de RNA . 

 Os minicírculos também variam em tamanho em cada espécie (0,5 – 2,5 

kb) (SHAPIRO e ENGLUND., 1995), estão em maior quantidade que os 

maxicírculos (2000 - 3000), formando uma rede de moléculas concatenadas. Os 

produtos transcritos a partir dos minicírculos têm como função codificar RNAs 

guias (RNAg) que controlam a especificidade do processo de "edição" de RNAs 

(SIMPSON e cols., 2004; EISEN, 1988) 

O kDNA é associado com sua própria maquinaria de replicação; em cada 

pólo da rede do kDNA estão localizadas enzimas envolvidas na replicação, entre 

as quais topoisomerase II, DNA polimerase e SSE I (Endonuclease estrutura 

específica I) (ENGEL e RAY, 1998). 

Nos tripanossomatídeos, excetuando o gene da poli A polimerase (MAIR e 

cols., 2000) não foi descrito a presença de íntrons. A transcrição é policistrônica e 

cada RNAm individual é obtido pela clivagem e adição na  extremidade 5’ de um 

RNA denominado mini – exon,  que possui a estrutura CAP em sua extremidade 

5’, através da reação denominada trans-splicing (SATHER e AGABIAN, 1985; 

ULLU e cols., 1993; MATTHEWS e cols., 1994), e pela poliadenilação na 

extremidade 3’ dos transcritos. 

 

 

REGULAÇÃO DA EXPRESÃO GÊNICA 

 

A transcrição nestes organismos é bastante particular, promotores para 

RNA polimerase I foram identificados em T. brucei e não transcrevem somente 

RNA ribossomais, como também os genes das glicoproteínas variáveis de 

superfície (VSGs) e prociclinas (RUEPPI e cols., 1997; LAUFER e cols., 1999;  

LAUFER e GÜNZL, 2001). A RNA Polimerase III é conhecida por transcrever 

RNAs não traduzidos (U RNAs). Com exceção dos pequenos RNAs nucleolares, a 
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transcrição dos U RNAs depende de Blocos A e B, anteriores  a um gene de RNA 

transportador (NAKAAR e cols., 1997). É sabido que RNA Polimerase II é 

responsável pela transcrição de pequenos RNAs nucleolares (DUNBAR e cols., 

2000; XU e cols.,  2001) e há resultados demonstrando promotores para genes de 

mini-exon que seriam transcritos por essa enzima (GILINGER e BELLOFATTO, 

2001). Em tripanossomatídeos não se conhece promotores para RNA polimerase 

II responsáveis por transcrever RNAs que codificam proteínas. 

Ao contrário do que ocorre em eucariotos superiores, nos 

tripanossomatídeos o controle da expressão ocorre principalmente a nível pós-

transcricional. Seqüências de nucleotídeos das regiões não traduzidas dos RNAm, 

são reconhecidas por proteínas afins a estas regiões regulando a estabilidade 

destes RNAm. Vários destes elementos foram identificados em T. brucei, 

controlando a expressão de VSGs (BERBEROF e cols., 1995) e da proteína 

próciclina em estádios específicos (BERBEROF e cols., 1995; FURGER e cols.,  

1997; HOTZ e cols., 1997; SCHÜRCH e cols., 1997; DROZDZ e CLAYTON, 

1999), ou controlando a expressão dos genes fosfoglicerato quinase B (PGKB) e 

fosfoglicerato quinase A (PGKC) (BLATTNER e CLAYTON, 1995). Em T. cruzi 

estes elementos foram descritos em RNAm que codificam para proteínas 

semelhantes a mucinas, expressas somente nas formas localizadas em 

vertebrados (DI NOIA e cols., 2000; D’ORSO e FRASCH, 2001). Em T. cruzi foi 

identificado um elemento presente na região 3’ UTR do gene da amastina, 

conferindo sua expressão diferencial (TEIXEIRA e cols., 1995; BOUCHER e cols., 

2002). 

Outro mecanismo que possivelmente está associado a sequências nas 

UTRs é a tradução diferencial dos RNAs através do direcionamento destas 

moléculas para os polissomos, sendo desta maneira expressos, como descrito 

para o gene da metaciclogenina (ÁVILA e cols., 2001). Em Leishmania major o 

gene da amastina tem a expressão regulada por um elemento em sua 3’ UTR que 

modula a associação do transcrito deste gene  a polissomos aumentando sua 

tradução (BOUCHER e cols., 2002). 
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SINALIZAÇÃO CELULAR EM T. cruzi 

 

Nos tripanosomatídeos foram caracterizadas proteínas que estão 

envolvidas em vias de transdução de sinal assim como segundos mensageiros 

como por exemplo, 3’-5’ adenosina monofosfato cíclico (AMPc) (revisado por 

NAULA e SEEBECK, 2000), Ca+2 (revisado por MORENO e DOCAMPO, 2003) e 

óxido nítrico (NO) (revisado por PAVETO e cols., 1995), todavia nenhuma via de 

sinalização foi completamente elucidada. Estas moléculas envolvidas em vias de 

transdução de sinal têm um papel importante na diferenciação e invasão celular do 

T. cruzi. (ANDREWS, 2002; BURLEIGH e WOOLSEY, 2002; GONZALES-

PERDOMO e Cols., 1988; PAVETO e Cols., 1995; ULLOA e Cols., 1988). O AMPc 

intracelular está aumentado nas formas tripomastigotas metacíclicas em relação 

às formas epimastigotas (RANGEL-ALDAO e cols., 1987) e esta molécula também 

foi descrita como capaz de  induzir a diferenciação das formas epimastigotas em 

tripomastigotas metacíclicas (GONZALES-PERDOMO e cols., 1988) 

demonstrando a potencial importância desta via de transdução de sinal durante o 

ciclo de vida do T. cruzi.  

Os estudos envolvendo os genes relacionados à transdução de sinal no 

parasita, principalmente aqueles genes que sofrem uma regulação em sua 

expressão durante o processo de diferenciação, podem auxiliar o entendimento 

destas vias no controle da diferenciação e invasão celular e nos mecanismos 

envolvidos na regulação destes sistemas. 

 

 

VIA DE TRANSDUÇÃO DE SINAL DO AMPc EM KINETOPLASTIDA 

 

Adenilato Ciclases 
 

As adenilato ciclases (AC) são enzimas que sintetizam AMPc a partir de 

ATP e foram bem caracterizadas em mamíferos. Estas enzimas apresentam 12 

domínios transmembrânicos (SUMAHARA e cols., 1996), com exceção de uma 
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AC descrita como solúvel (BUCK  e cols., 1999; CHEN e cols., 2000). Os domínios 

transmembrânicos são divididos em dois grupos, cada um possuindo um domínio 

catalítico citoplasmático ativado por proteínas G. As AC dos tripanosomatídeos 

possuem uma estrutura semelhante entre as diferentes espécies (TAYLOR e cols., 

1999; SANCHEZ e cols., 1995; ROSS e cols., 1991), possuindo somente um 

domínio transmembrânico e apresentando somente um domínio catalítico 

citosólico. Uma AC de T. brucei, a GRESEG4.4, se torna muito ativa quando 

dimerizada, podendo ser uma evidência da dimerização efetivada por um ligante 

extracelular (NAULA e cols., 2001). 

O funcionamento destas enzimas como receptores poderia fornecer 

vantagens e desvantagens. A vantagem estaria no controle da síntese de AMPc 

com controle intenso do início da síntese e da sua parada, enquanto a 

desvantagem seria a baixa amplificação do sinal que é compensado pelo pequeno 

tamanho do parasita (SEEBECK e cols., 2001). 

O número de genes da AC no genoma dos tripanosomatídeos é maior ao 

observado em mamíferos. Em Leishmania major estima-se a presença de 100 

cópias de AC e aproximadamente 6% dos genes identificados nos cromossomos 1 

e 3 são genes relacionados à transdução de sinal (MYLER e cols., 1999). Esse 

número de genes demonstra a variedade potencial de sinais que estes 

organismos poderiam transduzir.  

Em T. cruzi, RANGEL-ALDAO e colaboradores (1987), analisaram o nível 

de AMPc durante a metaciclogênese, mostrando uma maior quantidade nas 

formas tripomastigotas metacíclicas. O mesmo foi obeservado em relação a 

variações nos níveis de AMPc em T. brucei (MANCINI e PATTON, 1981) e 

Leishmania (WALTER e cols., 1978). O trabalho de GONZALES-PERDOMO e 

colaboradores (1988) demonstrou que análogos de AMPc e inibidores de 

fosfodiesterase (PDE) podem induzir a metaciclogênese. Em T. cruzi HEATH e 

colaboradores (1990) caracterizaram o gene TC26 por possuir transcrição 

indutível por AMPc, além disso, uma  proteína que liga-se a AMPc mas que não é 

a subunidade reguladora da proteína quinase dependente de AMPc foi isolada 

(GONZATTI e cols., 1993). 
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Algumas ACs foram caracterizadas em T. cruzi, ADC1, 3 e 4 (TAYLOR e 

cols., 1999), Tc AF03192 (SALMON e cols., 2001) e TczAC (D’ANGELO e cols., 

2002). O gene TczAC foi caracterizado por interagir com a proteína PFR 

(Paraflagelar rod) que está localizada no flagelo. Esta AC é ativada por Ca+2 em 

uma ação não mediada por calmodulina, possui transcrição constitutiva e pode 

dimerizar (D’ANGELO e cols., 2002), semelhante ao descrito em T. brucei para a 

AC identificada em um dos genes expressos associados a glicoproteina variável 

de superfícies (ESAG4), também localizada no flagelo e ativada por Ca+2  

(PAINDAVOINE e cols., 1992).  

As ACs de T. brucei (ALEXANDRE e cols., 1990; ALEXANDRE e cols., 

1996; NAULA e SEEBECK, 2000) foram separadas em três grandes famílias, 

tendo como critérios a localização no genoma e a similaridade de seqüência entre 

elas. Em uma das famílias estão seis genes associados ao sítio de expressão  da 

glicoproteina variável de superfícies (ESAG4), sendo uma sub-família de ESAG4  

transcrita especificamente nas formas sanguíneas (PAYS et al., 1989; ROLIN e 

cols., 1990). As demais ACs, que são denominadas genes relacionados a ESAG4 

(GRESAG4), são divididas em duas outras famílias, separadas por divergência na 

sequência aminoacídica; em uma delas estão as GRESAGs4.1 (9 genes) e na 

outra família estão os genes,  GRESAG4.2 (1 gene), 4.3 (1 gene) e 4.4 (1 gene 

sendo o único cópia única) (NAULA e cols., 2001). As duas famílias das 

GRESAGs, são transcritas constitutivamente (ALEXANDRE e cols., 1996). 

Em T. cruzi tanto a síntese de ácidos nucléicos como a de proteínas são 

inibidas pelo AMPc (SANTOS e cols., 1988) VASSELA e colaboradores (1997) 

mostraram que T. brucei produz um fator denominado SIF (Stumpy-Induction 

Factor) que leva a indução da produção do AMPc e ROLIN e colaboradoes (1993) 

caracterizaram que a síntese do AMPc é estimulada por inibição da proteína 

quinase C (PKC), acompanhando a diferenciação da forma sanguínea para a 

forma procíclica. Algumas ACs de T. brucei podem ser ativadas por metabólitos, 

por estresse mecânico ou pela perturbação da membrana (VOORHEIS e 

MARTINS, 1982; ROLIN e cols., 1996; O’BEIRNE e cols., 1998). Em T. cruzi, 
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OLIVEIRA e colaboradores (1993) demonstraram que soro fetal bovino 

(mitogênico) leva à inibição do AMPc intracelular.  

 

 

Fosfodiesterases (PDE) 
 

As PDEs participam da via de transdução do AMPc como enzimas que 

degradam o AMPc em AMP. A atividade desta enzima foi detectada primeiramente 

em T. brucei (WALTER e OPPERDOES, 1982). TÉLLEZ-IÑÓN e colaboradores 

(1985) identificaram a atividade de PDE ativada por calmodulina complexada a 

Ca+2 em T. cruzi.  Estudos mostraram que inibidores para esta enzima podem 

afetar a diferenciação (GONZALES-PERDOMO e cols., 1988; VASSELA e cols., 

1997; REED e cols., 1985). 

Em T. brucei 3 genes constituem a família das PDEs 2 (TbPDE2a,b,c) e um 

único gene representa a família PDE1 (TbPDE1) (GONG e cols., 2001). A 

metodologia do RNA de interferência (RNAi), que consiste no fornecimento de um 

RNA dupla fita específico, que desencadeia um processo de degradação do RNA 

alvo,  gerando o fenótipo da perda de atividade deste gene, foi utilizada para o 

gene TbPDE2c, resultando em um aumento de AMPc na forma sanguínea e 

induzindo apoptose semelhante ao que ocorre em mamíferos (LERNER e cols., 

2000). 

Em T. cruzi o gene TcPDE1 teve sua localização caracterizada na 

membrana plasmática, notadamente no flagelo. De acordo com a seqüência 

prevista in silico, este gene tem um sítio de fosforilação para PKA e também um 

motivo tipo GAF que ocorre em algumas fosfodiesterases (D’ANGELO e cols., 

2004). Este domínio foi caracterizado por ser um domínio ligante de nucleotídeos 

cíclicos diferente daquele encontrado na subunidade reguladora da proteína 

quinase dependente de AMPc (HO e cols., 2000).  Em T. cruzi o domínio GAF não 

hidroliza GMPc e não tem a hidrólise do AMPc afetada por GMPc (D’ANGELO e 

cols., 2004). 
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Proteína Quinase Dependente de AMPc (PKA) 
 

Em todos os organismos em que foi descrita a PKAs (revisada em DANIEL 

e cols., 1998; SMITH e cols., 1999; SKALHEGG e TOSKEN, 2000) em seu estado 

inativo é uma holoenzima formada por um tetrâmero, composto por duas 

subunidade catalíticas (C) e duas subunidades reguladoras (R), formando assim 

uma estrutura R2C2. A subunidade reguladora da PKA (PKAr) possui dois sítios 

de ligação a AMPc (A e B); primeiro ocorre a ligação no sítio B, diminuindo a 

entropia da ligação pelo domínio A. Caso ocorra a ligação no sítio A, a 

conformação das subunidades reguladoras é alterada e as subunidades catalíticas 

(PKAc) (HANKS e HUNTER, 1995) são liberadas isoladamente tendo atividade de 

proteína quinase. Com a liberação das PKAcs, as PKArs continuam associadas 

em  uma conformação 2R, no entanto na falta de AMPc, esta conformação é 

alterada levando à estrutura inativa 2R2C.  

Atividade de PKA foi descrita em T. cruzi por ULLOA (1988). Até o 

momento duas subunidades catalíticas da PKA foram caracterizadas em 

tripanosomatídeos, o gene LmPKAc em Leishmania major, altamente expresso 

nas formas promastigotas (SIMAN-TOV e cols., 1996) e o gene TcPKAc em T. 

cruzi localizado no citoplasma (HUANG e cols., 2002). Entretanto nenhum 

substrato foi caracterizado para estas enzimas descritas acima.  

Uma única subunidade PKAr reguladora foi caracterizada em T. brucei, 

sendo que a proteína codificada por este gene (TbRSU) foi caracterizado por 

possuir maior afinidade por GMPc do que por AMPc (SHALABY e cols., 2001), 

possuindo a capacidade de atuar nas vias de transdução de sinal do AMPc e NO 

(GMPc tem a síntese estimulada por NO, sendo a primeira PKAr com esta 

característica descrita).   
Até o momento alguns genes associados a estas vias foram descritos nestes 

organismos. Com a recente liberação de dados provenientes dos diferentes projetos de 

decodificação dos genomas completos de diferentes tripanosomatídeos, outras 

informações sobre proteínas envolvidas com estas vias podem ser encontradas. Neste 

trabalho buscamos efetuar uma análise destes dados visando a identificação de genes e 

a caracterização da sua expressão durante o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. 
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 MATERIAL E MÉTODOS 
 
INSUMOS E REAGENTES 

 

AMERSHAM-PHARMACIA BIOTECH:  

α-[P32]-dCTP 

dCTP-Cy3 

dCTP-Cy5 

dNTPs 

Hybond-C 

Hyperfilm 

Nick Translation Kit  

RNAse H 

T4 DNA ligase 

Taq DNA polimerase 

 

APPLIED BIOSYSTEMS: 

BigDyeTM Terminator Ready Reaction Mix 

GeneAmp PCR Reagent 

One Step RT-PCR Master Mix 

 

APPLIGENE: 

IPTG (Isopropil-β-D-thiogalactopiranosidae) 

 

BIORAD: 

Acrilamida 

Agarose (“ultra pure DNA grade”) 

Azul de bromo fenol 

Bis-acrilamida 

Persulfato de amônia 
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CULT-LAB: 

RPMI-1640 

Soro fetal bovino 

 

DIFCO: 

Bacto-ágar 

Bacto-triptona 

Extrato de levedura 

Infuso de fígado 

Triptose 

 

INVITROGEN: 

BIOPRIME DNA Labeling System 

Marcador de peso molecular λHindIII (DNA de Bacteriófago λ digerido com 

endonuclease HindIII) 

DTT (DL-Dithiothreitol) 

EDTA (Ácido Etilenodiaminotetraacético) 

Fenol 

Fragmento “klenow” da DNA pol I 

RNA ladder 

Sacarose 

SuperscriptTM II (Transcritase Reversa) 

Trisma base 
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MERCK: 

Acetato de sódio 

Ácido acético 

Ácido bórico 

Ácido clorídrico 

Álcool isoamílico 

Citrato de sódio 

Cloreto de lítio 

Cloreto de magnésio 

Cloreto de potássio 

Cloreto de sódio 

Clorofórmio 

Etanol absoluto 

Fosfato dibásico de sódio 

Glicose 

Hidróxido de sódio 

Maltose 

SDS (Dodesil Sulfato de Sódio) 

Sulfato de amônia 

Sulfato de magnésio 

Tolueno 

 

MICROBIOLÓGICA: 

Hemina 

 

MILLIPORE: 

Colunas microcon 30 (Microcon Amicon Bioseparations) 

Placas MAGV N22 
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PROMEGA: 

Marcador de peso molecular φX174 / HaeIII (DNA de Bacteriófago φX174 digerido 

com endonuclease HaeIII) 

DNAse RQ1 (livre de atividade tipo RNAse) 

pGEM T-easy (Plasmídeo)  

RibosScibe - T7 Ribomax 

RNAsin® (inibidor de atividade RNAse) 

 

NEW ENGLAND BIOLABS: 

Bam HI 

Eco RI 

Hae III 

Pst I 

Sal I 

EcoPol I 

 

QIAGEN: 

QIAquick 96 PCR purification kit 

RNAeasy (Quit para extração e purificação de RNA) 

 

ROCHE MOLECULAR BIOCHEMICALS: 

High Pure PCR Product Purification Kit 
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SIGMA: 

β-mercaptoetanol 

Ácido L-aspártico 

Ácido L-glutâmico 

Ampicilina 

Brometo de etídeo 

BSA (Albumina de Soro Bovino) 

Cicloheximida 

Cloreto de cálcio 

DEAE-celulose 

DMSO (Dimetil Sulfóxido) 

DNA de esperma de salmão 

Ficoll 

Formamida 

Heparina 

Hepes 

L-prolina 

MOPS (3-[N-Morpholino]ácido butanosulfonico) 

Nonidet P-40 

Polivinilpirrolidona 

Tetraciclina 

X-gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil β-D-galacto-piranosideo) 

 

STRATAGENE: 

pBluescript KS+ (Plasmídeo) 

 

USB: 

Isotiocianato de guanidina 

Sacarose 

Uréia 
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MICRORGANISMOS 

 

Trypanosoma cruzi 
 

Clone Dm28c (GOLDENBERG e cols., 1984; CONTRERAS e cols., 1988). 

 
 

Escherichia coli  
 

TOP 10F’  

lac Iq, Tn 10 (TetR) mer A ∆ (mrr-hsd RMS-merBC) θ 80 lacZ ∆m15 ∆lacX74 deoR 

recA1 ara D139 ∆(ara-leu) 7697 galU galK rpsL (strR) end A1 nupG. 

A abreviação, a descrição e o significado biológico dos principais genótipos 

de linhagens de E. coli comumente utilizadas em Biologia Molecular podem ser 

consultados em www.alab.com.pl/pdf/life/genotypes_e.coli.pdf. 

 

 

MEIOS DE CULTURA E TAMPÕES 

 
 Meio LIT (“Liver Infusion Tryptose”)  

 g/L 

Infuso de fígado 5,0  

NaCl 4,4  

KCl 0,4  

Glicose 2,2  

Triptose 5,0  

Fosfato Bibásico 11,56  

Extrato de levedura 5,0  

Hemina 0,02  

Soro fetal bovino 10% 
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Meio TAU (“Triatomine Artificial Urine”)  
  mM 

NaCl 190 

KCl 17 

CaCl2 2 

MgCl2 2 

Tampão fosfato pH 6,0 8 

   

Meio TAU3AAG, TAU suplementado com: 
  mM 

Glicose 10 

Ácido L-aspártico 2 

Ácido L-glutâmico 50 

L-prolina  10 

   

  

Tampão de Lise Celular (Extração de RNA Total)  

 mM 

Isotiocianato de Guanidina 5 M 

EDTA 10 

Tris-HCl pH 7,5  50 

β-Mercaptoetanol 8% 

  

Tampão Para Ressuspensão de RNA Total  

 mM 

Tris-HCl pH 7,5 10 

EDTA 1 

SDS 0,1 % 
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Tampão NKM  

 mM 

NaCl 140 

KCL 5 

MgCl2 1,5 

HEPES pH 7,4 10 

Cicloheximida 10 µg/mL 

  

Solução de Ressuspensão de Polissomos  

 mM 

Tris-HCl pH7,5 10 

EDTA 10 

NaCl 100 

SDS 0,5 % 

  

Tampão “First Strand 4X”  

 mM 

BSA 100 µg/mL 

MgCl2 10 

NaCl 50 

Tris-HCl pH 8,0 50 

  

Tampão 2ª Fita 5X 
  mM 

Tris-HCl 50 

KCl 100 

MgCl2 5 

BSA 50 µg/mL 

DTT 5 
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Tampão de Hibridação de RP-RDE 
   

MOPS 10 mM 

NaCl 500 mM 

EDTA 1 mM 

  

Meio LB (Luria – Bertani) 

 g/L 

Bacto-Triptona 10 

NaCl 5 

Extrato de levedura 5 

NaOH 1M 1 mL 

   

Meio LB sólido 
  g/L 

Bacto-triptona 10 

Extrato de levedura 5 

NaOH 1M 1,0 mL 

Bacto-Agar  15 

   

TBE (Tris Borato EDTA) 
  mM 

Tris base 89 

Ácido bórico 89 

EDTA pH 8,3 2 

   

TE (Tris EDTA) 
  mM 

Tris-HCl pH 8,0  10 

EDTA 0,1 
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SSC (“standard saline-citrate”) 
  mM 

NaCl 150 

Citrato de sódio pH 7,2 15 

   

Solução de Ressuspensão para Mini Prep 
  mM 

Glicose 50 

EDTA 10 

Tris-HCl pH 8,0 25 

   

Solução de Lise para Mini Prep 
 

NaOH 0,2 M 

SDS 1% 

   

Solução de Neutralização para Mini Prep 
  mL 

Acetato de Potássio pH 4,8 5M 60 

Ácido acético glacial 11,5 

Água 28,5 

   

Solução de Pré-Hibridação 
  M 

Formamida 50% 

SSC 5 

NaHPO4 pH 7,0 0,02 

Denhardt´s 5 

SDS 0,50% 
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DNAss (DNA de esperma de salmão, simples fita) 100 µg/mL 

SSC (NaCl/citrato de sódio) 20 

  

Tampão de “Northern” 10X 

  mM 

MOPS (Sigma M-1254) 200 

Acetato de sódio pH 7,0 (PM=136,1) 50 

EDTA 10 

Água livre de Ribonucleases Volume final 

   

Corante Marker Die 

Tampão de “Northern” 1 X 

Glicerol 25% 

Azul de bromofenol 0,015% 

   

Denhardt´s 50X  
Ficoll 1 g/100 ml 

Polivinilpirrolidona 1 g/100 ml 

BSA (fração V) 1 g/100 ml 

Água Volume final 

 

Tampão de amostra para gel de RNA 
  µL 

Formamida 80 % deionizada 250 

Formaldeído 37 % 81 

Tampão de “Northern” 10X 50 

Marker die 30 
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DNAss (DNA de esperma de salmão simples fita) 
 

Dissolver DNA (Sigma tipo III) em água na concentração final de 10mg/ml (se 

necessário, agitar a temperatura ambiente durante 2 a 4 horas), aquecer por 10 

minutos a temperatura de 100 ºC. (Armazenar em alíquotas a – 20 ºC – Antes de 

utilizar, ferver durante 5 minutos e colocar imediatamente no gelo), sonicar até que 

o DNAss esteja fragmentado com tamanhos máximos de 2 kb. 

  

Solução de lise para PFGE (Eletroforese em campo 

pulsado): 

 

  

EDTA pH 9,5  0,5 M 

Sarcosyl 1% 

Proteinase K 0,5 mg/ml 

  

PSG (Tampão Salina Fosfato com Glicose)  
Fosfato de sódio pH 8,0 75 mM 

NaCl 65 mM 

Glicose 1,5% 

  

PSA 2% (Tampão Salina Fosfato com Agarose)  
Fosfato de sódio pH 8,0 75 mM 

NaCl 65 mM 

Agarose (baixo ponto de fusão) 2% 
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Solução de Hibridação B  

 % 

SSC 0,5 

SDS 0,01 

  

Solução de Lavagem E  

 % 

SSC 0,06 

SDS 0,01 

  

Solução de pós lavagem  

 % 

SSC 0,06 
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OBTENÇÃO DAS FORMAS EVOLUTIVAS DO T. cruzi in vitro 

 

As culturas axênicas de epimastigotas do T. cruzi Dm28c são mantidas em 

meio LIT a 28 oC e a cada três dias são feitos inóculos de 1 x 106 células/ml 

(CAMARGO, 1964). De modo geral, epimastigotas em fase logaritimica são 

obtidos no terceiro dia de cultivo, quando a densidade celular é de 2 - 3 x 107 

células/ml (formas epimastigotas 3 dias). 

Epimastigotas de início de fase estacionária de crescimento são obtidos por 

centrifugação – 8.000 x g, 10 minutos, 10 oC – no sexto dia de cultivo, quando a 

densidade celular é de 5 - 7 x 107 células/ml (formas epimastigotas 6 dias).  

Para realizar a metaciclogênese in vitro (CONTRERAS e cols., 1985), as 

formas epimastigotas de 6 dias são submetidas ao estresse nutricional por 2 horas 

em meio TAU na concentração de 5 x 108 células/ml, a 28 oC (formas Stress). 

Após o estresse nutricional, as células são cultivadas por 24 horas, em meio 

TAU3AAG, na concentração de 5 x 106  células/ml, a 28 oC. Durante este período, 

os parasitas aderem-se às paredes das garrafas de cultivo (BONALDO e cols., 

1988). As formas epimastigotas aderidas (formas 24 horas aderido) são 

liberadas por forte agitação destas garrafas, em 10 ml de tampão NKM, após o 

sobrenadante da cultura ter sido desprezado. 

As formas epimastigotas estressadas mantidas em meio TAU3AAG, na 

concentração de 5 x 106 células/ml, por 96 horas, a 28 ºC. Ao final de 96 horas, é 

possível observar que 70 a 80 % das células neste sobrenadante são 

tripomastigotas metacíclicas (formas tripomastigotas metacíclicas) (BONALDO 

e cols., 1988), o que permite purificá-las por cromatografia de troca iônica em 

coluna de DEAE celulose equilibrada em PSG (ALVARENGA e BRENER, 1979; 

DE SOUZA e cols., 1984). 

A amastigogênese in vitro foi utilizada para a obtenção das formas 

amastigotas a partir das formas tripomastigotas metacíclicas. Para isso, as formas 

tripomastigotas metacíclicas são tratadas com soro de cobaia antes da purificação 

em coluna de DEAE celulose. O tratamento com soro permite a lise por 

complemento das formas epimastigotas, sendo somente resistente a esta lise as 
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formas metacíclicas. Tripomastigotas metacíclicos purificados são incubadas a 

37°C sem agitação em 14 ml de meio MEMTAU pH 5,8 (mistura 1:1 de TAU3AAG 

e meio MEM com 10% de soro fetal bovino, suplementado com sacarose 70 mM, 

hemoglobina bovina 20 µg/ml, penicilina 200 U/ml, estreptomicina 200 µg/ml e 

MES [ácido 2 N-morfolinoetanesulfonico hidrato] 20 mM). Após 3 dias de 

incubação, os parasitas são centrifugados, ressuspendidos, transferidos para 

novos frascos e reincubados sob as mesmas condições acima descritas (formas 
amastigotas) (CONTRERAS e cols., 2002). 

Amastigotas bem como formas tripomastigotas derivadas de amastigotas, 

foram obtidos com a utilização de monocamadas de células Vero em meio RPMI 

1640 a 37°C em atmosfera com 5% de CO2.  A lise das células Vero é realizada 

com a transferência das garrafas para uma atmosfera sem CO2. Com o declíneo 

do pH, a grande maioria das células se rompe (cerca de 4 - 5 dias depois). O 

conteúdo das garrafas é centrifugado por 10 minutos a 500 x g para a 

sedimentação dos parasitas (os debris celulares permanecem no sobrenadante). 

 A partir do segundo dia de infecção, monitora-se as células infectadas 

verificando a porcentagem de amastigotas e tripomastigotas sangüíneos. Nos 

períodos iniciais (2 a 3 dias)  a porcentagem de formas amastigotas é mais 

elevada (superior a de 60%), as células são submetidas ao processo de lise e 

amastigotas são recolhidos do sobrenadante (amastigotas de célula vero). Se o 

procedimento for efetuado mais tardiamente, a porcentagem de tripomastigotas é 

mais elevada (cerca  de 80%), as células são submetidas ao processo de lise e 

tripomastigotas de células vero são recolhidos do sobrenadante (tripomastigotas 
de células vero). 
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ISOLAMENTO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS DE Trypanosoma cruzi 

 

RNA  total (CHOMCZYNSKI, 1987) 
 

Para a extração de RNA total de T. cruzi, 5 x 1010 de formas epimastigotas 

– em fase logarítmica de crescimento, estressadas ou aderidas – e 1 x 1011 de 

formas tripomastigotas metacíclicas são obtidas por centrifugação a 8.000 x g, por 

10 minutos, a 10 oC. Estas células são lavadas em PBS, recuperadas nas 

mesmas condições de centrifugação e lisadas segundo CHOMCZYNSKI (1987) 

em 5 ml do tampão de lise celular para extração de RNA total. A fim de precipitar 

preferencialmente RNA, adiciona-se cloreto de lítio 4 M (1:7) e incuba-se a 4 oC, 

por 16 horas. A seguir, a mistura é centrifugada a 12000 x g, por 15 minutos, a 4 

ºC. O sedimento resultante é lavado com 100 ml de cloreto de lítio 3 M e 

centrifugado novamente a 12000 x g, por 15 minutos, a 4 ºC. Esta lavagem é 

repetida duas vezes. Posteriormente, o sedimento é homogeneizado em 10 ml de 

tampão para ressuspensão de RNA total, congelado em gelo seco e descongelado 

a 37 oC, sob agitação vigorosa e intermitente, o procedimento é seguido com a 

utilização de duas repetições de fenol saturado (v/v), uma vez com fenol 

cIorofórmio (v/v) e uma vez com cIorofórmio (v/v). Depois, são precipitadas pela 

adição de acetato de sódio 3 M (1/10 do volume) e isopropanol (v/v) e mantidas a 

70 ºC negativos, até serem preparadas para uso (SAMBROOK, 1989). 

 

 

RNA polissomal 
 

A extração das moléculas de RNA associadas a polissomos é realizada 

segundo Goldenberg e cols. (1985). 

Inicialmente, 5 x 1010 epimastigotas – em fase logarítmica de crescimento, 

estressadas ou aderidas – ou 1 x 1011 tripomastigotas metacíclicas são mantidas 

em seus respectivos meios de cultivo ou diferenciação acrescidos de 

cicloheximida – 12 mg/ 7 x 109 células –, durante 10 minutos, a temperatura 
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ambiente, e 30 minutos, em gelo. A seguir, são recuperadas por centrifugação – 

8000 x g, 10 minutos, 4 °C – e lavadas duas vezes em tampão NKM. As células 

são lisadas dentro de um homogeneizador de células tipo Dounce, por 3 minutos, 

a 4 oC. A lise dos parasitas (5 x 109 células) é realizada em 13 ml de tampão de 

lise celular hipotônico, acrescido de cicloheximida 10 µg/ml, heparina 20 U/ml, β-

mercapto 5mM e 1 % (v/v) de Nonidet P–40 e monitorada por observações 

periódicas ao microscópio. Quando as células, conservando ainda sua morfologia, 

tornam-se translúcidas, a lise celular é interrompida pela adição de sacarose [0,25 

M], acrescida de cicloheximida 10 µg/ml, heparina 20 U/ml e β-mercapto 5mM. 

A seguir, são sedimentados os núcleos e as mitocôndrias a 9.000 x g por 

30 minutos a 4 oC. A fração polissomal é obtida após ultra-centrifugação do 

sobrenadante pós-mitocondrial, em colchão de sacarose 2 M (sempre acrescido 

de cicloheximida 10 µg/ml, heparina 20 U/ml e β-mercapto 5mM), a 365.000 x g 

por 2 horas a 4 oC.  

O sedimento de polissomos é ressuspensso em 5 ml de solução de 

ressuspensão de polissomos, com auxílio do Dounce. As moléculas de RNA 

presentes na fração são extraídas pelo método de fenol a quente (SCHERRER, 

1969). Para tanto, fenol saturado previamente aquecido a 65 oC é adicionado (v/v), 

esta mistura é vigorosamente agitada e mantida 65 oC por 3 minutos com agitação 

intermitente. A seguir, a fase aquosa é obtida por centrifugação a 2.000 rpm por 5 

minutos à temperatura ambiente. A extração é repetida com Fenol CIorofórmio, à 

temperatura ambiente, e a fase aquosa é precipitada em acetato de sódio 3 M 

(1/10 v) e isopropanol (v/v).  
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DNA 
 

A extração e purificação das moléculas de DNA é realizada segundo 

Fragoso e Goldenberg (1992). Assim, 1 x 1010 células são lavadas em tampão 

NKM e lisadas segundo CHOMCZYNSKI (1987) e para ter os núcleos celulares 

parcialmente purificados é necessário três ciclos de centrifugação a 800 x g, por 

10 minutos, a 4 oC. Esta fração é incubada em EDTA 5 mM, NaCl 10 mM, 

proteínase K 100 µg/ml, SDS 0,5 % e Tris-HCl pH 7,6 10 mM, por 12 horas, a 37 
oC. O DNA é extraído com fenol saturado em trisma base 100 mM e purificado 

através de várias diálises em EDTA 1 mM, NaCl 100 mM e tris-HCl pH 7,6 10 mM. 

 

 

“RANDOM PRIMER” ACOPLADA A REPRESENTAÇÃO DIFERENCIAL DE 

EXPRESSÃO (RP-RDE) 

 

A metodologia RDE (KRIEGER e GOLDENBERG, 1998) tem como objetivo 

isolar genes que estejam sendo expressos somente em uma determinada forma 

evolutiva do parasita (população alvo) em comparação com outra forma 

(população guia).  

A alteração da metodologia utilizando oligonucleotídeos aleatórios em 

substituição ao oligonucleotídeo complementar à cauda poli A é a principal 

mudança realizada neste trabalho. Com a utilização dos iniciadores aleatórios, a 

primeira fita poderá ser iniciada em várias posições do mRNA possibilitando 

probabilidades semelhantes de amplificação para populações de mRNAs de 

diferentes tamanhos.  

Para a amplificação dos DNAc e para os ensaios de hibridação subtrativa 

foram utilizados os mesmos adaptadores descritos originalmente, preparados a 

partir de dois oligonucleotídeos de tamanhos diferentes, RDE Bam 12-J e RDE 

Bam 24-J. O híbrido formado por estes dois oligonucleotídeos apresenta 

extremidades em fita única. Uma destas extremidades é complementar à 

seqüência em fita única obtida pela digestão com a endonuclease Bam HI. Após a 
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amplificação dos DNAc e a retirada dos adaptadores (digestão com Bam HI) 

novos adaptadores são adicionados apenas as extremidades dos “amplicons”- 

alvo (população de moléculas proveniente da fase de desenvolvimento de 

interesse). 

 

 

 

Seqüência Nucleotídica dos Iniciadores Usados no RP-RDE 
G C G G C G G A T C C A C A G T T T C T G T A T A T T G RDE-RP ME 

A G C A C T C T C C A G C C T C T C A C C G A G         
RDE Bam 

12-J 

A G T G G C T C C T A G G                              
RDE Bam 

24-J 

A C C G A C G T C G A C T T A T C C A T G A A C G       
RDE Bam 

12-N 

G T A C T T G C C T A G G                              
RDE Bam 

24-N 

A G G C A A C T G T G C T A T C C G A G G G A G         
RDE Bam 

12-R 

G C T C C C T C C T A G G                              
RDE Bam 

24-R 

Quadro 1 
NOTA: Seqüência dos oligonucleotídeos utilizados como iniciadores na
metodologia RP-RDE. 
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O método de seleção de genes com expressão regulada é baseado na 

conjugação das cinéticas de hibridação subtrativa e amplificação pela PCR, sendo 

que a primeira direciona as moléculas que irão participar da segunda. A formação 

de híbridos entre moléculas de DNA fita única depende fundamentalmente da 

cinética da formação de pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas das 

duas fitas complementares. Para a hibridação subtrativa é utilizado um excesso 

molar de oitenta vezes de “amplicons” da população guia (sem adaptadores). 

Apenas os “amplicons” - alvo possuem adaptadores em suas extremidades. 

Os híbridos formados apenas por “amplicons” - alvo são os menos freqüentes. 

Porém, são os únicos a serem amplificados exponencialmente, devido à presença 

de adaptadores em suas extremidades. 

 

 

Síntese de DNA Complementar 
 

Todas as amostras de RNA são tratadas com 1 U de DNAse RQ1 por µg de 

RNA a 37 °C durante 30 minutos e purificadas com o sistema RNAeasy (Qiagen). 

Para sintetizar o DNAc das amostras de RNA polissomal das populações alvo (24 

horas aderido) e guia (epimastigotas a síntese do DNA complementar (DNAc)., 

foram utilizados 100 ng de oligonucleotídeos aleatórios, 10 µg de RNA polissomal, 

incubando esta mistura a 70 °C durante 5 minutos. Logo após, foram adicionados 

10 mM de DTT, 10 mM de dNTPs, 2 U/µL de RNAsin, a mistura foi mantida a 

temperatura ambiente por 5 minutos, e transferida à 42 °C durante 2 minutos. Com 

a adição de 200 U de enzima transcritase reversa, a mistura foi então incubada a 

42 °C por 50 minutos, seguida da inativação da reação através de incubação  a 70 

°C por 15 minutos. 
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Síntese da Segunda Fita 
 

À reação de síntese da primeira fita foi acrescido tampão "segunda fita" e 

água para completar volume para 100 µL. A primeira fita foi digerida com 2 U de 

RNAse H durante 3 horas à temperatura de 37 °C, e em seguida efetuou-se a 

extração com fenol e purificação cromatográfica em resina Sephacril S-400. Este 

produto purificado foi incubado a 65 °C em tampão de segunda fita com 300 

pmoles do oligonucleotídeo RDE-RP ME, durante 5 minutos, resfriando por uma 

hora à temperatura de 4 °C. Foram acrescidos  50 mM de dNTPs e 23 U de DNA 

Pol I sendo a mistura incuba por 4 horas à 15 °C seguido da inativação da enzima 

por incubação à 65 °C durante 15 minutos. Após a síntese da segunda fita, foi 

utilizado 2 U de T4 DNA polimerase por µg de RNA utilizado na síntese do DNA 

complementar e a mistura foi incubada à 37 °C por 20 minutos para o polimento 

das extremidades. Para retirada das enzimas utilizadas foi efetuado a extração 

com Fenol seguido de precipitação. 

 

 

Hibridação e Amplificação Subtrativa 
 

Com o objetivo de realizar a Hibridação e Amplificação subtrativa, o DNAc 

da amostra alvo (amplicon alvo - 24 horas aderidos), foi utilizado para uma ligação 

com “linker” Bam HI; este foi ressuspenso em 20 µL de Linker Bam HI (600 

pmoles) e 2 U de T4 DNA ligase seguido da incubação a 15°C durante 18 horas. 

Após esta ligação a amostra sofreu a digestão com 96 U da enzima de 

restrição Bam HI, esta digestão é realizada com o volume total da amostra 

resultante da ligação da população alvo com o Linker Bam HI. A ligação dos 

“amplicons” alvo gerados, com o adaptador escolhido deve ser realizada com 

concentrações equimolares dos dois oligunucleotídeos que compõe o adaptador, 

para esta ligação foram utilizados 250 pmoles da adaptador para 0,5 µg de DNA 

dos “amplicons” da população alvo e 4 U de T4 DNA ligase, esta ligação foi 

incubada a 15°C durante 18 horas. 
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Um excesso molar de 80 X da população guia (epimastigota) foi misturado 

com a população alvo (amplicons das formas 24 horas aderidas que tiveram suas 

extremidades modificadas com a adição do adaptador), precipitada e ressuspensa 

em 10 µL de tampão de hibridação. A mistura após adição de 30 µL de óleo 

mineral foi fervida durante 5 minutos e incubada durante 20 horas a 70° C para 

hibridação. 

Com o resultado do anelamento das duas populações, foi realizada uma 

Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR) utilizando como iniciador o 

oligonucleotídeo maior do adaptador. A PCR foi realizada nas seguintes 

condições: 17,5 mM de dNTPs, 10 pmoles do iniciador ,Tampão Taq DNA 

Polimerase, 5 U de Taq DNA Polimerase, 10 % do material obtido hibridado. A 

PCR teve os ciclos divididos da seguinte forma: 94 C° por 5 minutos; 10 repetições 

da seqüência de ciclos, 94 C° por 60 segundos e 72 C° por 3 minutos. Este 

produto da primeira etapa foi digerido com a nuclease Mung Bean (digestão de 

molécula fita simples) e o produto foi amplificado por mais 20 ciclos de 

amplificação utilizando o mesmo esquema de ciclo de amplificação (94 C° por 60 

segundos e 72 C° por 3 minutos) 

 A repetição do processo de digestão, ligação de outro adaptador, 

hibridação e amplificação subtrativa, aumenta a diferença entre as populações. 

Um segundo e terceiro ciclo (excesso molar da população guia deve ser 8000 e 

400.000 vezes respectivamente) foram utilizados para o enriquecimento de 

moléculas específicas (excesso de 80 X no primeiro ciclo de amplificação 

subtrativa, 8.000 X para o segundo e 400.000 X para um terceiro ciclo de 

amplificação subtrativa). 

Uma representação esquemática desta metodologia em comparação ao 

originalmente descrito pode ser avaliado na fig. 2. 
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fig. 2 
NOTA: Representação esquemática da reação de transcritase reversa, acoplada à reação 
em cadeia pela polimerase (RT-PCR) para obtenção dos amplicons (cDNAS) do 
Trypanosoma cruzi Utilizando o procedimento descrito para a metodologia RDE (RDE 
RT-PCR) e a metodologia alternativa descrita neste trabalho RP RT-PCR 

 

 

CLONAGEM MOLECULAR DOS “AMPLICONS” SELECIONADOS 

 

Ligação dos Ampicons Alvo 
 

Utilizando o sítio de reconhecimento da enzima de restrição Bam HI 

existente tanto nos “amplicons” quanto no plasmídeos pBluescript KS+, 

submetemos as moléculas povenientes do RP-RDE a uma digestão com 2 U da 

enzima de restrição Bam HI seguida pela extração da enzima, como citado no item 

“Hibridação e Amplificação Subtrativa”. Para clonagem dos produtos RP-RDE no 

plasmídeo selecionado, foi utilizado três vezes a quantidade de moléculas RP-
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RDE comparando com quantidade de vetor plasmidial. Para a ligação foram 

utilizadas 2 U de T4 DNA Ligase eguido por uma incubação a 15 C° durante 18 

horas. 

 

 

Preparo de Células Competentes 
 

As células competentes são preparadas pelo método de cloreto de cálcio 

(SAMBROOK et al, 1989). Em resumo, uma colônia da linhagem TOP10F’ de E. 

coli é inoculada em 5 ml de meio LB contendo tetraciclina 12,5 µg/ml. Esta cultura 

é incubada a 37 oC, por 18 horas, sob agitação constante. A seguir, é realizado 

um inóculo de 1:100 e mantido nas mesmas condições de cultivo, até que as 

células atinjam a fase logarítmica de crescimento (Densidade óptica600  de 0,6). 

As células são recuperadas por centrifugação a 4000 x g por 5 minutos, 4 
oC e ressuspensas em metade do volume da cultura original em CaCl2 100 mM e 

mantidas em gelo durante 30 minutos. Esta suspensão é centrifugada nas 

mesmas condições anteriores e as células são resssuspensas em 1/50 do volume 

da cultura original de CaCl2 100 mM, mantidas em gelo por 2 horas e estocadas a 

70 oC negativos até o uso. 

 

 

Transformação e Seleção de Clones Recombinantes 
 

Para a transformação, 100 µL de células TOP 10F’ cálcio competentes e 10 

µL da ligação são submetidas a choque térmico através da incubação a 42 °C por 

dois minutos. As células são mantidas em gelo por dois minutos até a adição de 1 

mL de meio LB. A cultura é então incubada a 37 °C sob agitação por uma hora, 

após este período diferentes diluições em placas de Petri com meio de cultura 

seletivo (LB, Ampicilina 100 µg/mL, IPTG 0,1 mM, Ágar 1,5%, X-Gal 0,002%) são 

incubadas durante 18 horas a 37 °C. 
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Seleção de Clones Pelo Método de “Tooth-Pick” 
 

Para uma rápida visualização de possíveis clones, as colônias resultantes 

da transformação são submetidas a uma técnica de análise rápida. Este método 

consiste em uma eletroforese em gel de agarose 1,2 %, para ter conhecimento do 

tamanho dos plasmídeos que cada colônia possui, sendo selecionado um clone 

quando este apresentar tamanho superior ao plasmídeo original. 

 As colônias foram coletadas da placa cultivada após a transformação, com 

um palito de dente estéril, passando este no fundo de um tubo numerado e na 

região de mesmo número de uma placa numerada que deverá ser cultivada por 18 

horas a 37 °C. A cada tubo é acrescentado 20 µL de tampão de amostra de “tooth-

pick”, colocando em um vórtex e centrifugando rapidamente à 10000 x g, sendo 

então incubado à 65 °C por 10 minutos, esta amostra é então submetida a uma 

eletroforese (sem que o tampão cubra os poços onde foram aplicadas as 

amostras, antes que estas entrem no gel). 

 

 

Mini Preparação do Plasmídeo (“Mini Prep”) 
 

As colônias selecionadas pela técnica anterior, foram cultivadas, em 2,0 mL 

do meio LB com ampicilina, a 37 ºC por 18 horas. Após este período, a cultura foi 

centrifugada e o sobrenadante descartado, o sedimento foi ressuspenso com 200 

µL da Solução de ressuspensão para “mini prep”, adicionou-se 200 µL da Solução 

de Lise para “mini prep” e 200 µL da Solução de Neutralização para “mini prep”, 

seguido por uma centrifugação durante 5 minutos a 10000 x g. O DNA em solução 

foi colocando em tubos novos, extraído com fenol-clorofórmio e preciptado pela 

adição  de 1 mL de Etanol absoluto suscedido pela centrifugação por 15 minutos a 

14.000 RPM. O sedimento foi lavado duas vezes com  1 mL de Etanol 70% e  foi 

ressuspenso em 50 µL de T.E. 
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Sequenciamento 
 

A sequências foram obtidas utilizando os oligonucleotídeos iniciadores T3 

(AATTAACCCTCACTAAAGGG) e T7 (GTAATACGACTCACTATAGGGC) e o 

protocolo para BigDyeTM Terminator Ready Reaction Mix (derivado de SANGER, 

NICKLEN e COULSON, 1977). As reações foram aplicadas no seqüenciador 

automático 3.100 Genetic Analyzer da Applied Biosystems de seqüência capilar. 

 

 

 “SOUTHERN-BLOT” 

 

Para analisar o número de cópias de um determinado gene presente no 

genoma são utilizadas enzimas de restrição que fragmentam o DNA, este então é 

separado por eletroforese em gel de agarose. O sistema é submetido a uma 

diferença de potencial (70 a 100 V) em uma amperagem constante.  

A visualização do material contido no gel é efetuada com tratamento do gel 

utilizando brometo de etídeo (0,5 µg/mL) que se intercala em ácido nucléicos e 

quando submetido à raios Ultra-Violetas este emite luz. Após a visualização do 

perfil eletroforético, o gel é tratado com as seguintes soluções; HCl 0,25M  durante 

15 min, NaOH 0,5M, NaCl 1,5M por 30 min e Tris 0,5M, NaCl 1,5M por 30 min, 

todas as etapas sob agitação. A transferência do DNA – “SOUTHERN-BLOT” - 

contido no gel para uma membrana é feito por capilaridade em tampão SSC 20X 

(SOUTHERN, 1975; SAMBROOK e cols, 1989). 

As enzimas utilizadas no Southern-Blot possuem padrões de digestão no 

DNA genômico de T. cruzi diferentes, com digestões bastante freqüentes (Hae III), 

não tão freqüentes (Pst I) e menos freqüentes (Eco RI e Sal I). 
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ELETROFORESE DE CAMPO PULSADO (PFGE) 

 

A técnica de eletroforese de campo pulsado (“Pulse field” - SCHWARTZ e 

CANTOR, 1984) tem por objetivo proporcionar a migração de bandas 

cromossômicas que possuem peso molecular bastante elevado. 

 

  

Preparação de Blocos de Cromossomos (BERNARDS, 1986) 
 

2,5 x 108 células de parasita em fase exponencial de crescimento são 

lavadas por 2 vezes com NKM pH 8,0 e ressuspenssas com 600 µL de PSG  e 

600 µL de PSA 1% aquecido a 37°C. Aplica-se imediatamente 100 µL desta 

suspensão no molde (cada bloquinho contendo 2 x 107 parasitas cada). Quando 

solidificados os bloquinhos são depositados em 50 mL da solução de lise para 

PFGE e incubados por 50 horas a 50°C. (A solução de lise deve ser previamente 

digerida durante 1 hora a 37 °C). Para cada bloquinho, usar 4 a 5 volumes de 

solução. 

 

 

Condições Experimentais 
 

A eletroforese em campo pulsado é proporcionada por pulsos alternados da 

seguinte maneira: 

Pulsos de 50V alternados entre campos ortogonais a cada 90 segundos por 

uma hora; 

Pulsos de 100V alternados entre campos ortogonais a cada 90 segundos 

por uma hora; 

Pulsos de 150V alternados entre campos ortogonais a cada 90 segundos 

ou 150 de forma interpolada, por cinqüenta horas. 
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A visualização foi feita após o gel ser corado em brometo de etídeo 

(0,5 µg/mL) por 30 minutos e observado em luz ultra viololeta sendo 

transferido como já citado anteriormente no ítem “Southern-Blot”. 
 

 

“NORTHERN-BLOT” 

 

Os RNAs polissomais das duas populações epimastigota e 24 horas 

aderidos foram separados por eletroforese desnaturante (LEHRACH e cols., 

1977)  em gel 1,2 % de agarose. Este sistema foi submetido a uma 

diferença de potencial de 80 a 100 V e amperagem constante por 2 a 3 

horas. O gel foi tratado com em água livre de RNAse, várias vezes sob 

agitação durante 10 minutos. A transferência procede como já citada no 

ítem “Southern-Blot”. A membrana de nitrocelulose após a transferência do 

RNA foi submetida a uma temperatura de 80 ºC. 
 

 

ENSAIOS DE HIBRIDAÇÃO 

 

As sondas foram marcadas radiativamente com a utilização do “Kit Nick 

translation” segundo o protocolo padrão do fabricante e a incubação foi efetuada 

na estação de hibridação por 16 horas a temperatura correspondente ao 

experimento. 

Para os ensaios de hibridação com sondas marcadas radiativamente, as 

membranas de nitrocelulose ou nylon foram pré hibridadas por uma hora em 

solução de hibridação correspondente. Após este período foi acrescentado o ácido 

nucléico marcado (sonda) na quantidade equivalente a 106 cpm/mL para cada 

ensaio. Após este período as membranas foram lavadas com solução de lavagem 

(40 ml) com concentrações decrescentes de sal, (SSC 2X / SDS 0,1%; SSC 1X / 
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SDS 0,1% SSC 0,1% / SDS 0,1%). Após este procedimento, filmes sensíveis a 

raio-X foram expostos às membranas. 

 

 

BUSCA POR GENES CORRELACIONADOS (ANÁLISE IN SILICO) 

 

Utilizando os bancos de dados relativos ao sequênciamento do T. cruzi 

(TIGR) e também as informações resultantes de caracterizações anteriores de 

outros grupos (BRINGAUD e cols, 1998; HUANG e cols, 2002; D'ANGELO e cols, 

2003), foi possível buscar por genes correlacionados contendo regiões específicas 

de interesse. 

Desta forma tendo uma determinada seqüência, através de busca por 

alinhamento nestes bancos de dados (BD), conseguimos aumentar o tamanho 

destas primeiras e através de novas buscas utilizando as extremidades dos 

“contigs” (seqüências agrupadas por alinhamento de regiões semelhantes) obtidos 

na primeira rodada de buscas, pode-se aumentar novamente estes “contigs” e 

assim, repetindo este processo, obtivemos continuamente seqüências maiores, 

tendo como limite uma região não representada originalmente nos BDs. 
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OLIGONUCLEOTÍDEOS INICIADORES 

 

Foram sintetizados oligonucleotídeos iniciadores específicos, possibilitando 

a amplificação de diferentes regiões de interesse para análise com PCR em 

Tempo Real. 

PDE2cII-Forward 5’- gCgAAgCCTTCgCCATTA 

PDE2cII-Reverse 5’- gACTCAgAAAgTTgCCTgTTgTTg 

PDE2cI-Forward 5’- AgACAggCggTCgTCATCTC  

PDE2cI-Reverse 5’- CATCgCTTATAgCgTgAAAggA 

PDE1-Forward 5’- gCTggATgACCCTgTCTggTATAg  

PDE1-Reverse 5’- ggTgACggAgAAggCACAA 

TczAC-Forward 5’- CCggTgCTAgCCgCAAT 

TczAC-Reverse 5’- gggCTCATCAAACCCgAAAT 

ADC1-Forward 5’- AggAAggACgAgAATgTTTTgg 

ADC1-Reverse 5’- gAAgCACAAgCCggAgAAAT 

AC-Forward  5’- gCgTTCCTCgATggATgATT 

AC-Reverse  5’- gCAACACACATTCCCCAAgTT 

ADC4-Forward 5’- CggCgCCgCAAAgTAAT 

ADC4-Reverse 5’- CgTCAAAAACTgCggTTCgT 

PKAr1-Forward 5’- gCgCCCCATCCgATAgTA 

PKAr1-Reverse 5’- gCTCCTgCACggTTTTCCT 

PKAr3-Forward 5’- CCggAgAAggCCAAATTgTA 

PKAr3-Reverse 5’- gAgCTTCgTgATgAggTTCATCT 

PKAr2-Forward 5’- gggCCgACgAAAgAAAgg 

PKAr2-Reverse 5’- CTgCACCCCCCATCgTT 

PKAc1-Forward 5’- AAAgCCggACACCTCAAATTg 

PKAc1-Reverse 5’- CgCACgCgACCAAAAgA 

PKAc3-Forward 5’- CTACTTTgACCgCTATCCAgAgAgT 

PKAc3-Reverse 5’- TCTTgTTgTTTTgCCgTCAgA 

PKAc2-Forward 5’- gACgTTgAAgAATgCACCTgAAT 

PKAc2-Reverse 5’- CTCCCCATCTCAAggTCTgTTAAC 
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PCR EM TEMPO REAL 

 

Com a finalidade de permitir uma visualização rápida e específica da 

quantidade de transcritos dos genes de interesse, foi utilizado um ensaio de PCR 

em tempo real. A técnica de PCR em tempo real possibilita a detecção imediata 

após a síntese de ácidos nucleicos, durante o curso de toda a reação de PCR. A 

detecção é possível devido a fluorescência emitida em cada ciclo pelo Sybr-

Green, baseado no aumento da emissão de fluorescência desta molécula quando 

associada a ácidos nucléicos.  

Uma vez que a intensidade da fluorescência emitida, é proporcional à 

quantidade do produto amplificado presente dentro de cada tubo de ensaio, essa 

técnica possibilita não só a simples detecção de um fragmento específico de RNA 

ou DNA como também a sua quantificação. Esta fluorescência captada é 

representada em um gráfico.  

Uma vez que esse método não requer nenhum tipo de processamento após 

a reação de PCR, o material amplificado pode ser descartado sem que o tubo seja 

aberto, evitando a contaminação de amostras com o produto de uma amplificação 

anterior. 

Os oligonucleotídeos iniciadores foram desenhados utilizando o software 

Primer expressTM (Applied Biosystems) para detecção de genes específicos de 

cada família gênica. 

A partir de RNAs Totais e Polissomais foi realizada a síntese de RNAc 

(RNA complementar) com o objetivo de obter uma quantidade maior de material 

através de um aumento linear. A transcrição in vitro foi efetuada com a utilização 

de iniciador complementar à cauda poli A com a região  promotora  para RNA 

polimerase do Bacteriófago T7. A reação foi efetivada em 10 mM de DTT, 0,5 mM 

de dNTPs, 2 U/µL de RNase OUT, 400 U de Sperscript TM II e 100 pM do iniciador 

dT-T7 seguida por uma incubação a 42 °C durante duas horas. Após esta 

incubação foram adicionadas 2 U de RNAse H  seguida de incubação por 10 

minutos a 37 °C. Após este período para a síntese da segunda fita foram 
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adicionados 10 µg de oligonucleotídeos hexaméricos aleatórios e a RNase H foi 

inativada com uma incubação de cinco minutos à 94 °C. 

A síntese da segunda fita foi efetuada em; 0,4 U/µL  DNA polimerase I de E. 

coli, 400 mM de dNTPs e 0,1 U/µL de T4 DNA ligase, incubando durante duas 

horas a 16 °C. Para a síntese do RNAc utilizamos o sistema Ribomax T7® 

(Promega) em um volume final de 50 µL (quantidade de DNA entre 0,5 e 4 µg) 

seguindo as orientações do fabricante. 

O ensaio de PCR em tempo real foi feito no sistema de detecção de 

seqüência ABI PRISM 7000 (Applied Biosystem), utilizando o kit Sybr Green 

One-Step RT-PCR Master Mix, conforme instruções do fabricante. 

Para cada amostra, é necessária uma reação em triplicata que sirva como 

valor referência. Este valor referência é utilizado, então, para obtençao de um 

valor relativo, através da divisão do resultado da PCR de um determinado gene na 

amostra “x” pelo valor referência da amostra “x”.  Desta forma, é possível 

normalizar amostras diferentes. A reação utilizada como referência foi a 

amplificação com os oligonucleotídeos iniciadores ME (semelhante ao Mini Éxon) 

e dT (complementar a cauda poli A). 

A amostra calibradora foi a amostra tomada como base, para a comparação 

dos resultados obtidos para cada gene, assim os valores de todas as amostras  de 

um determinado gene, são divididos pelo valor desta. A amostra de RNAm total da 

forma epimastigota em fase exponencial (ET03) foi utilizada como calibradora para 

todos os genes. 

Para cada conjunto de oligonucleotídeos utilizados foi necessário uma 

curva de regressão com diluições seriadas conhecidas, dado pela tendência da 

curva de regressão foi possível obter uma quantidade relativa à cada ciclo de 

amplificação.  
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Como as reações são feitas em triplicata tanto para a reação referência 

como para as reações específica de cada gene e considerando que os dois 

valores são agrupados durante a normalização, foi necessário obter o desvio 

padrão relativo. Para isto é necessário encontrar o valor de cv reação referência 

(cv1) bem como para as reações específica de cada gene (cv2), calculando: 

 

 
 

Com a multiplicação do cv pelo valor relativo, se obten, o desvio padrão 

relativo para cada reação específica. 

 

 



 49

RESULTADOS 
 

SELEÇÃO DE GENES COM EXPRESSÃO GÊNICA DIFERENCIAL 

 

Com o objetivo de identificar produtos gênicos expressos especificamente 

nas formas em diferenciação 24 horas aderidos (população alvo) em relação às 

formas epimastigotas crescidas no meio LIT em fase exponencial de crescimento 

(população guia), utilizou-se a metodologia do RP-RDE.  

As amostras de RNA polissomal relativas a estas populações foram 

submetidas a três ciclos de amplificação subtrativa, visando um enriquecimento 

seletivo de moléculas presentes somente nas formas em diferenciação 24 horas 

aderidos em relação as formas epimastigotas (fig. 3 – linhas C,D e E ). 

 

 
fig. 3. 
A e B; visualização do perfil eletroforético da síntese de DNAc utilizando epimastigotas e 
24 horas aderido respectivamente. C, D e E; perfil eletroforético dos 3 ciclos de 
amplificação subtrativa. 

 

Para caracterizar e identificar a população de moléculas obtidas com a 

metodologia de RP-RDE os produtos do 3° ciclo de amplificação subtrativa foram 

ligados ao vetor pBluescript KS+.  
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Células competentes foram transformadas com o produto da ligação e as 

colônias crescidas em meio seletivo foram analisadas através da metodologia de 

“tooth-pick”, onde as colônias foram lisadas e submetidas a uma eletroforese em 

gel de agarose. O plasmídeo sem inserto foi utilizado como controle e as bandas 

com perfil eletroforético retardadas foram selecionadas (fig. 4). 

 

 
fig. 4 

Visualização do tamanho molecular dos plasmídeos testados comparada com o controle 
sem inserto. As bandas que tiverem retardo na migração foram selecionadas.  

 

Um dos clones selecionados (Clone #1) mostrou similaridade com uma 

possível subunidade reguladora da proteína quinase dependente de AMPc (PKAr) 

de Leishmania major utilizando o algoritmo tblastx (busca de similaridade 

utilizando seqüência nucleotídica fornecida, sendo esta traduzida nas seis fases 

de leitura possíveis e comparada à proteínas dos genes ou seqüências contidas 

no banco de dados) 
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Este resultado nos motivou a iniciar a busca e caracterização de proteínas 

que participam da via de transdução de sinal do AMPc. 

A seqüência completa do gene selecionado (TcPKAr1) foi obtida com a 

utilização dos dados de seqüência do clone #1 e com busca por similaridade no 

banco de dados do sequenciamento do T. cruzi (http://www.tigr.org). 

A técnica de northern blot foi utilizada para confirmar o acúmulo diferencial 

de transcritos deste gene selecionado nas formas em diferenciação (24 h aderido), 

visto que este seria o objetivo da metodologia RP-RDE. Para tanto, foram 

analizadas amostras de RNAm associados a polissomos das formas 24 h aderidas 

e formas epimastigotas. A membrana contendo estas amostras foi hibridada com o 

gene TcPKAr1 marcado radiotivamente (fig. 5). 
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 I II  

 
fig. 5 
I - Gel desnaturante de agarose. II - Membrana hibridada com a sonda do gene TcPKAr1. 
A - RNA polissomal do parasita em 24 horas de diferenciação aderido e E - RNA 
polissomal de epimastigotas de meio LIT. A migração do padrão de peso molecular 
utilizado está indicado na fig.. 

 

Este resultado demonstrou que o RNAm do gene TcPKAr1 está presente 

em uma quantidade bastante superior na amostra de RNAms associados a 

polissomos das formas em diferenciação (24 horas aderidos) do que nas amostras 

de RNAm associados a polissomos das formas epimastigotas o que sugere que o 

gene TcPKAr1 esteja diferencialmente acumulado em RNAms associados a 

polissomos das formas em diferenciação durante a metaciclogênese. 
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ORGANIZAÇÃO GENÔMICA 

 

Com o objetivo de avaliar o número de cópias do gene TcPKAr1 presente 

no genoma de T. cruzi, foram realizadas digestões do DNA genômico com quatro 

enzimas de restrição, o resultado desta avaliação é compatível com um perfil de 

cópia única para o gene TcPKAr1 no genoma do parasita. 

 

                         I        II 

 
fig. 6 
I- Gel com o DNA genômico digerido com as enzimas de restrição: Eco RI, Hae III, Pst I e 
Sal I . II - Membrana hibridada com a sonda do gene TcPKAr1. A migração do padrão de 
peso molecular utilizado está indicado na fig.. 
  

Com o resultado da busca da seqüência completa foi possível obter uma 

suposta região codificante de 1,5 kb. A sonda TcPKAr1 marcada, hibridou em um 
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fragmento em três das quatro digestões e ainda duas destas hibridações únicas 

possuem tamanhos próximos a região codificante do gene que tem 1,5 kb. 

 Para complementar a avaliação do número de cópias deste gene obtida 

pela técnica de Southern-blot, foi realizada uma eletroforese em campo pulsado 

(fig. 7).  

 

        I      II  

 
fig. 7 

I – Cariótipo molecular do T. cruzi obtido com a metodologia de eletroforese em campo 
pulsado. II – Réplica do gel hibridada com a sonda do gene TcPKAr1.  

 

A técnica de eletroforese em campo pulsado resultou na hibridação da 

TcPKAr1 em três bandas, a banda superior provavelmente corresponde a  

conjunto de cromossomos que não migraram e as duas bandas inferiores 

demonstram a hibridação da sonda com duas bandas  comossômicas diferentes. 

Tomando em consideração o resultado do Southern-blot que mostrou um padrão 

cópia única para este gene e tendo em consideração a plasticidade do genoma de 

T. cruzi, que em muitos casos apresentam cromossomos homólogos com 
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tamanhos diferentes (HENRIKSSON e cols., 1996), é possível supor que estas 

hibridações possam indicar dois alelos.  

 

 

BUSCA PELOS GENES INTEGRANTES DA VIA DE TRANSDUÇÃO DE 

SINAL DO AMPc 

 

Com a visualização do domínio de ligação a AMPc encontrado no clone #1 

e tendo este apresentado similaridade com outras subunidades reguladores da 

proteína quinase dependente de AMPc (PKAr), foi possível anotar este clone 

como um gene que codifica uma proteína de ligação a AMPc e  possívelmente 

uma PKAr. A PKAr, quando ligada ao AMPc está associada a outra PKAr 

formando um dímero. Quando ocorre a diminuição do AMPc intracelular, 

desligando-se do dímero PKAr, então este dímero inibe as subunidades catalíticas 

da proteína quinase dependente de AMPc (PKAc) ligando-se a elas e formando 

um tetrâmero com 2 PKArs e 2PKAcs. Esta observação direcionou este trabalho 

para a caracterização dos genes desta via de transdução do AMPc em T. cruzi 

(fig. 8). 
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 fig. 8 

Via de transdução de sinal do AMPc. 

 

Outros grupos já caracterizaram a adenilato ciclase em T. cruzi 

(BRINGAUD e cols, 1998), uma subunidade catalítica da proteína quinase 

dependente de AMPc (PKAc) (HUANG e cols, 2002) e uma fosfodiesterase 

(D'ANGELO e cols, 2004). 

Para buscar genes que participam desta via, mas que ainda não foram 

anotados em nenhum banco de dados, foi utilizado o banco de dados resultante 

do sequenciamento do T. cruzi (TIGR) e também as informações resultantes de 

caracterizações anteriores de outros grupos. As buscas por componentes desta 

via foram realizadas através de similaridade por seqüência aminoacídica relativa 

aos domínios de cada família participante desta via, utilizando o programa de 

alinhamento de seqüências, CLUSTAL_X (HIGGINS e cols., 1988)  

Utilizando os dados relativos à anotação realizada pelo TIGR também foi 

realizada uma busca por palavras chaves.  
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Os dois resultados (busca por semelhança aminoacídica e por palavras 

chaves) foram comparados por alinhamentos e busca por domínios (MARCHLER-

BAUER e cols., 2003) e regiões transmembrânicas (CSERZO e cols., 1997). 

Sendo que somente as seqüências que possuem domínios para cada uma das 

famílias foram selecionadas: adenilato ciclase, fosdodiesterase, subunidade 

catalítica e reguladora da proteína quinase A. 

Na fig. 9 está representado o alinhamento dos genes que pertencem à 

família das adenilato ciclases. 

  

 
fig. 9  
Alinhamento dos genes que codificam a família das Adenilatos ciclases, em verde um 
possível domínio transmembrânico. 

 

Como pode ser observado na fig. 9 o alinhamento das seqüências 

evidenciou a presença de um provável domínio transmembrânico. Este domínio 

esta destacado (quadro verde) na região aminoterminal do do gene ADC1. 

Outro domínio foi evidenciado através das buscas por domínios, o domínio 

do típo LivK está destacado na fig. 10. 
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fig. 10 

Alinhamento do genes da família das adenilatos ciclases, o quadro em azul representa o 
domínio do tipo LivK. 

 

Os quadros em azul na figura acima representam o domínio do tipo LivK, 

um provável componente periplásmico do sistema de transporte de aminoácidos 

do tipo ABC. O gene 7548t00001 possui dois domínios do tipo LivK  como 
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mostrado na fig. 10. Este domínio foi encontrado uma ou duas vezes nos genes 

selecionados, como mostrado na fig. 11. 

 

 
fig. 11 
Alinhamento dos genes da família das adenilato ciclases, o quadro em azul representa o 
domínio do tipo LivK. 
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Na fig. 11 está representado uma região mais central com outro grupo de 

genes que possuem o domínio do tipo LivK, o gene 7548t00001 está com seu 

segundo domínio representado acima, existem alguns genes que não possuem tal 

domínio. 

Esta família é conhecida por possuir um domínio catalítico que sintetiza 

AMPc a partir de ATP, este domínio é muito semelhante ao domínio guanilato 

ciclase com uma diferença aminoacídica no domínio catalítico como mostrada na 

fig. 12. 
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fig. 12 
OBS.: Alinhamento dos genes pertencentes a família das adenilato ciclases, em verde 
uma possível região transmembrânica, em vermelho domínios catalíticos de ciclases e em 
um círculo amarelo está representado o amino ácido Lisina (K) responsável pela 
classificação como Adenilato Ciclase. 

 

Na fig. 12 estão sendo mostrados em verde possíveis domínios 

transmembrânicos, os genes identificados demonstram o padrão de possuir 

apenas um domínio transmembrânico ou no máximo dois, como para o gene 

ADC4. O quadro em vermelho representa o domínio do tipo catalítico das 

Adenilato ciclases, esta é a região mais conservada do alinhamento. 
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O aminoácido Lisina (K) salientado pelo círculo amarelo, é o aminoácido 

que diferencia adenilato ciclase de guanilato ciclase (E – ácido glutâmico). 

A tabela I mostra a porcentagem de alinhamento de domínios conhecidos, 

com os genes detalhados. 

 

Gene Domínio Alinhamento com 
domínios conhecidos (%)

7548t00001 LivK. (primeiro) 71 
 LivK. (segundo) 54,1 
 Catalítico de ciclases 98,9 
8760t00001 LivK. 54,9 
 Catalítico de ciclases 98,9 
AC LivK. 78,7 
 Catalítico de ciclases 98,9 
6911M00002 LivK. 78,7 
 Catalítico de ciclases 98,9 
8578t00006 LivK. 63,9 
 Catalítico de ciclases 98,9 
ADC4 Catalítico de ciclases 98,9 
7065t00002 LivK. 50,3 
 Catalítico de ciclases 98,9 
8128t00001 Catalítico de ciclases 98,9 
ADC1 Catalítico de ciclases 97,8 
8820M00001 Catalítico de ciclases 98,9 
8436M00002 Catalítico de ciclases 98,9 
8103M00001 Catalítico de ciclases 98,9 
TczAC LivK. 66,7 
 Catalítico de ciclases 98,9 
7012M00010 Catalítico de ciclases 85,1 
2624M00001 LivK. 54,4 
 Catalítico de ciclases 98,9 
Tabela I - Porcentagem de alinhamento de domínios conhecidos, com os genes da família 
AC detalhados. 

 

O alinhamento dos genes que representam a família das fosfodiesterases é 

descrito na fig. 13. 
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fig. 13 
Alinhamento dos possíveis genes da família das Fosfodiesterase. Os quadros em azul 
representam domínios do tipo GAF. O quadro em vermelho representa o domínio do tipo 
catalítico PDEase_I, 3'5‘ fosfodiesterase nucleotídeo cíclico. 

 

O domínio catalíco de fosfodiesterase está presente em uma região 

conservada na região carboxi terminal, com exceção dos genes 8657M00001, 

8775M00010 e 7027M00008 que possuem seu domínio catalítico deslocado para 

a região amino terminal. 
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O domínio do tipo GAF (ARAVIND e POMTING, 1997) está presente em 

fitocromos e fosfodiesterases específicas de GMP cíclico, este está presente em 

quatro genes, PDE2cI, PDE2cII, 7667M00010 e 7667M00011, e é considerado 

como ligante de nucleotídeos cíclicos, não sendo semelhante aos domínios 

ligantes de nucleotídeos cíclicos encontrados em PKArs, canais ativados por 

nucleotídeos cíclicos e outros (HO e cols., 2000). 

A tabela II mostra a porcentagem de alinhamento de domínios conhecidos, 

com os genes detalhados. 

 

Gene Domínio Alinhamento com 
domínios conhecidos (%)

PDE1 catalítico de fosfodiesterase 94,6 
8639M00004 catalítico de fosfodiesterase 94,6 
8208M00002 catalítico de fosfodiesterase 94,6 
PDE2cII catalítico de fosfodiesterase 100 
 GAF(primeiro) 100 
 GAF(segundo) 100 
7667M00010 catalítico de fosfodiesterase 100 
 GAF(primeiro) 100 
 GAF(segundo) 100 
PDE2cI catalítico de fosfodiesterase 100 
 GAF(primeiro) 100 
 GAF(segundo) 100 
7667M00011 catalítico de fosfodiesterase 100 
 GAF(primeiro) 100 
 GAF(segundo) 100 
8657M00001 catalítico de fosfodiesterase 75 
8775M00010 catalítico de fosfodiesterase 75 
7027M00008 catalítico de fosfodiesterase 80 
Tabela II - Porcentagem de alinhamento de domínios conhecidos, com os genes da família 
PDE detalhados. 

 

O alinhamento abaixo representa os genes que codificam as subunidades 

reguladoras da proteína quinase dependente de AMPc. 
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fig. 14 
Alinhamento dos possíveis genes da família das PKAr. Os quadros em vermelho 
representam domínios ligantes de nucleotídeos cíclicos. 

 
Os genes da PKAr apresentam normalmente dois domínios ligantes de 

AMPc, como representado acima são a exceções dois genes que possuem 

apenas um domínio ligante de AMPc, PKAr1 e 13347t00001.  
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Gene Domínio Alinhamento com 
domínios conhecidos (%)

PKAr3 ligante de AMPc 100 
 ligante de AMPc 94,3 
6860M00015 ligante de AMPc 100 
 ligante de AMPc 94,3 
PKAr2 ligante de AMPc 50,4 
 ligante de AMPc 98,3 
4865M00006 ligante de AMPc 100 
 ligante de AMPc 98,3 
8531M00005 ligante de AMPc 100 
 ligante de AMPc 98,3 
PKAr1 ligante de AMPc 76,9 
13347t00001 ligante de AMPc 76,9 
Tabela III - Porcentagem de alinhamento de domínios conhecidos, com os genes da 
família PKAr detalhados. 
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Abaixo está o alinhamento dos genes das subunidades catalíticas da 

proteína quinase dependente de AMPc. 

 

 
fig. 15 
Alinhamento dos possíveis genes da família das PKAc. Os quadros em vermelho 
representam domínios do tipo catalítico da proteína quinase dependente do AMP cíclico. 

 

Como pode ser observado fig. 15, os genes que representam as PKAcs, 

são bem conservados, sendo que alguns aparentam ser o mesmo gene. 
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As PKAcs possuem somente o  domínio catalítico de Serina/ treonina 

quinase para PKA (HANKS e HUNTER, 1995). A tabela IV mostra a porcentagem 

de alinhamento de domínios conhecidos, com os genes detalhados. 

 

Gene Domínio Alinhamento com 
domínios conhecidos (%)

PKAc1 dominio catalítico da PKA 87 
7739M00031 dominio catalítico da PKA 87 
PKAc2 dominio catalítico da PKA 88,5 
7739M00028 dominio catalítico da PKA 85,1 
PKAc3 dominio catalítico da PKA 88,2 
8208M00001 dominio catalítico da PKA 34,4 
8639M00005 dominio catalítico da PKA 88,2 
Tabela IV - Porcentagem de alinhamento de domínios conhecidos, com os genes da 
família PKAc detalhados. 

 

 

PCR EM TEMPO REAL 

 

Para determinar os níveis de RNAm dos genes da via de transdução de 

sinal do AMPc ao longo do ciclo de vida do T. cruzi, foi utilizada a metodologia de 

PCR em Tempo Real. As amostras utilizadas foram populações de RNA 

“antisense” transcritas in vitro, representando os estados evolutivos de T. cruzi. 

Foram utilizadas para a síntese do RNA antisense moléculas de RNA total e 

polissomal.  

Abreviação Amostra de RNA utilizada 
ET03 RNA total de epimastigotas em fase exponencial, experimento 3. 
EP03 RNA polissomal de epimastigotas em fase exponencial, experimento 3. 
ET03-05 RNA total de epimastigotas em fase estacionária, experimento 3. 
EP03-05 RNA polissomal de epimastigotas em fase estacionária, experimento 3. 
ST07 RNA total de epimastigotas estressados, experimento 7. 
SP07 RNA polissomal de epimastigotas estressados, experimento 7. 
AT04 RNA total de epimastigotas 24 horas de adesão, experimento 4. 
AP04 RNA polissomal de epimastigotas 24horas de adesão, experimento 4. 
MT04 RNA total de tripomastigotas metacíclicos, experimento 4. 
MP04 RNA polissomal de tripomastigotas metacíclicos, experimento 4. 
AMAP12 RNA polissomal de amastigotas in vitro, experimento 12. 
AMAVP01 RNA polissomal de amastigotas de células Vero experimento 1. 
TP01 RNA polissomal de tripomastigotas de células Vero experimento 1. 
Tabela V – Amostras de RNA utilizadas 
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A amplificação por RT-PCR com os oligunucleotídeos ME e dT foi utilizada 

como valor referência para a normalização das diferentes amostras utilizadas (fig. 

16). 

 

 
fig. 16 
O gráfico acima é a respeito da amplificação em PCR quantitativo na reação dos 
oligonucleotídeos ME e dT, demonstrando um coeficiente de correlação de 0,992568. 
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As quantificações são relativas à amostra ET03 (calibrador) sendo que o 

valor relativo e seu respectivo desvio padrão estão descritos no Anexo 1 para os 

diferentes genes estudados. 

Cada oligonucleotídeo iniciador foi sintetizado tendo como base o 

alinhamento realizado para cada família gênica, como foram obtidos vários genes 

redundantes, somente um representante de cada grupo foi selecionado. A 

especificidade de cada seqüência foi utilizada como critério primordial. 

Nas subunidades reguladoras da proteína quinase A (PKArs) (fig. 17), o 

gene TcPKAr1 é gene proveniente do clone #1 do RP-RDE, os dois genes 

restantes, Tc PKAr2 e  TcPKAr3 são oriundos de buscas utilizando como isca os 

domínios de ligação a AMPc, em busca no banco de dados do TIGR. 

 

A 

 
B 

 
C 

 
fig. 17 
Localização dos oligonucleotídeos para os genes da família PKArs: (A) Gene TcPKAr1, 
(B) Gene TcPKAr2, (C) Gene TcPKAr3, para PCR em Tempo Real (PCR-ReTi). O 
oligonucleotídeo Foward está em vermelho e o oligonucleotídeo Reverse em verde. 
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Dois genes pertencentes à família gênica da subunidade reguladora da 

proteína quinase dependente de AMPc tiveram seus transcritos relativamente 

quantificados ao longo do ciclo de vida do T. cruzi (fig. 18). 
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fig. 18 
Valores relativos à expressão dos genes TcPKAr1 e TcPKAr3 ao longo do ciclo celular do 
T. cruzi. Os valores de todas as amostras são relativos ao valor de ET03 (calibrador). O 
primeiro plano no eixo z refere-se aos dados relativos ao gene TcPKAr1 e o segundo 
plano contém os dados do gene TcPKAr3. As barras de cor única são relativas à extração 
de RNA total, as barras listradas são relativas à extração de RNA polissomal.  

 

Nas frações de RNA total o gene TcPKAr1 tem a maior quantidade de 

moléculas na amostra ET03 diminuindo drasticamente nas amostras ET03-05 e 

ST07 e aumentando novamente nas amostras AT04 e MT04. Nas amostras de 

RNA associado a polissomos foi possível quantificar um aumento gradativo destes 

transcritos ao longo de EP03, EP03-05, SP07, AP04 e chegando a maior 

quantidade em MP04. No entanto, foi mostrada uma diminuição na amostra 

AMAP12 que se manteve em AMAVP01 e TP01 (quantidades semelhante a 

EP03). 
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Para o gene TcPKAr3 os trancritos encontrados na fração total dos RNAs 

na amostra ET03 tem uma drástica diminuição em ET03-05 aumentando em 

ST07, AT04 e MT04. Para o mesmo gene a quantificação dos transcritos 

associados a polissomos demonstra um aumento para a amostra EP03-05 com 

uma diminuição para SP07 e um aumento gradativo em AP04 e MP04. A 

quantidade diminui drasticamente na amostra AMAP12 apesar do aumento em 

AMAVP01 (ver desvio padrão anexo 1) e em TP01.  

Utilizando o domínio catalítico do gene TcPKAc1 descrito por Huang e cols. 

(2002), foi possível realizar uma busca utilizando o banco de dados do TIGR. 

Encontrando desta maneira os gene TcPKAc2 e TcPKAc3. 

 

 

A 

 
B 

 
C 

 
 fig. 19 

Localização dos oligonucleotídeos para os genes da família das PKArs: (A) Gene 
TcPKAc1, (B) Gene TcPKAc2, (C) Gene TcPKAc3 para PCR em Tempo Real (PCR-ReTi). 
O oligonucleotídeo Foward em vermelho e o oligonucleotídeo Reverse em verde.  
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A quantificação ao longo do ciclo de vida do parasita do acúmulo de 

transcritos dos genes que representam as isoformas da subunidade catalítica da 

proteína quinase dependente de AMPc (fig. 20) foi realizada para três genes desta 

família. 
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fig. 20 
Valores relativos à expressão dos genes TcPKAc1,  TcPKAc2 e TcPKAc3 ao longo do 
ciclo celular do T. cruzi. Os valores de todas as amostras são relativos ao valor de ET03 
(calibrador). O primeiro plano no eixo z refere-se aos dados relativos ao gene TcPKAc1, o 
segundo plano contém os dados do gene TcPKAc2 e o terceiro plano contém os dados do 
gene TcPKAc3. As barras de cor única são relativas à extração de RNA total, as barras 
listradas são relativas à extração de RNA polissomal. 
 

O gene TcPKAc1 possui um padrão de acúmulo dos transcritos na fração 

total tendo como base a amostra ET03. Ocorre diminuição na amostra ET03-05 

aumentando gradativamente nas amostras ST07, AT04 e MT04 respectivamente. 

Já na fração polissomal a quantidade de transcritos aumenta um pouco na 

amostra EP03-05. Diminuindo na amostra SP07 e tornando a aumentar na 
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amostra MP04 diminuindo em AMAP12 e mantendo-se no mesmo nível em 

AMAVP01 e TP01. O gene TcPKAc2 possui o mesmo padrão do gene TcPKAc1. 

O gene TcPKAc3 possui um padrão de acúmulo nas amostras de RNAs 

totais semelhante aos outros dois genes (ver desvio padrão anexo 1), já o 

acúmulo nas amostras de RNAs polissomais é diferente dos outros dois genes da 

mesma família, pois a quantidade de RNAs associados aos polissomos  aumenta 

um pouco em EP03-05 diminuindo em SP07 e aumentando em MP04 e 

retornando ao mesmo patamar em AMAP12, AMAVP01 e TP01. 

As isoformas das fosfodiesterases (PDEs) foram anotadas com base em 

genes descritos em T. brucei, utilizando sondas específicas para cada gene, o 

gene TcPDE1 é conseqüência da busca utilizando o gene TbPDE1, e outro gene 

de T. brucei que foi possível encontrar dois semelhantes em T.  cruzi foi o gene 

TbPDE2c que tem seus genes semelhantes descritos como TcPDE2cI e 

TcPDE2cII. 

 

A 

 
B 

 
C 

 
fig. 21 
Localização dos oligonucleotídeos para os genes da família das PDEs: (A) Gene TcPDE1, (B) 
Gene TcPDE2cI, (C) Gene TcPDE2cII, para PCR em Tempo Real (PCR-ReTi). O 
oligonucleotídeo Foward está em vermelho e o oligonucleotídeo Reverse em verde. 
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fig. 22 
Valores relativos à expressão dos genes TcPDE1,  TcPDE2cI e TcPDE2cII ao longo do 
ciclo celular do T. cruzi. Os valores de todas as amostras são relativos ao valor de ET03 
(calibrador). O primeiro plano no eixo z refere-se aos dados relativos ao gene TcPDE2cII, 
o segundo plano contém os dados do gene TcPDE2cI e o terceiro plano contém os dados 
do gene TcPDE1. As barras de cor única são relativas à extração de RNA Total, as barras 
listradas são relativas à extração de RNA Polissomal. 

 

O gene TcPDE1 mostrou uma quantidade maior de transcritos em ET03 do 

que na amostra seguinte ET03-05, com um aumento progressivo em ST07 e 

AT04, diminuindo na amostra MT04. Na fração polissomal um aumento é notado 

ao longo das amostras EP03, EP03-05 e SP07 diminuindo em AP04 e com uma 

quantidade maior em MP04 apesar de diminuir em AMAP12 e manter-se 

constante em AMAVP01 e TP01 (fig. 22). 

Para o gene TcPDE2cI a quantidade de transcritos caracterizada na fração 

total foi menor em ET03 do que na amostra seguinte do ciclo de vida ET03-05, 

sofrendo um aumento gradual nas amostras ST07 e AT04 seguido de uma 

diminuição em MT04. O mesmo gene na fração polissomal a partir da amostra 

EP03 tem quantidade de transcrito aumentada na próxima amostra EP03-05, 
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mantendo-se em SP07, diminuindo em AP04, novamente aumentando em MP04 e 

diminuindo e se mantendo em AMAP12, AMAVP01 e em TP01 (fig. 22). 

Já no gene PDE2cII a quantificação de transcritos na fração total resultou, 

tendo como base a amostra ET03, a mesma diminuição vista em ET03-05, 

aumentando de forma gradual em ST07 e AT04 e diminuindo pouco em MT04. Na 

fração polissomal tivemos como resultado um aumento dos transcritos 

quantificados de EP03 para EP03-05 seguido por uma diminuição que é mantida 

em SP07 e AP04, verificando novamente um aumento em MP04 e uma diminuição 

em AMAP12 e AMAVP01 seguido novamente por um aumento em TP01 (fig. 22).  

Para caracterizar a expressão da enzima que produz AMPc, foram 

utilizados os genes de adenilato ciclases (ACs) já caracterizados anteriormente; 

AC (Bringaud e cols., 1998), ADC 1, ADC4 (ALEXANDRE e cols., 1996) e TczAC 

(D’ANGELO e cols., 2002). 

 

A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
 fig. 23 

Localização dos oligonucleotídeos para os genes da família das ACs: (A) gene AC, (B) gene 
TcADC1, (C) gene TcADC4, (D) gene TczAC, para PCR em Tempo Real (PCR-ReTi). O 
oligonucleotídeo Foward está em vermelho e o Oligonucleotídeo Reverse em verde. 



 77

 
Foi possível caracterizar a quantidade de transcritos acumulados ao longo 

do ciclo das diferentes isoformas (fig. 24) desta família de adenilato ciclases. 

Para o gene AC a quantificação de seus transcritos na fração total resultou 

em uma diminuição de ET03 para ET03-05 e aumento gradual em ST07, AT04 e 

MT04. Nas frações polissomais ocorre um aumento ao longo das amostras EP03, 

EP03-05, SP07, AP04 e MP04 diminuindo e se mantendo em AMAP12, AMAVP01 

e TP01. 
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fig. 24 
Valores relativos à expressão dos genes AC,  ADC1, ADC4 e TczAC ao longo do ciclo 
celular do T. cruzi. Os valores de todas as amostras são relativos ao valor de ET03 
(calibrador). O primeiro plano no eixo z refere-se aos dados relativos ao gene AC, o 
segundo plano contém os dados do gene ADC1, o terceiro plano contém os dados do 
gene ADC4 e o quarto plano estão os dados do gene TczAC. As barras de cor única são 
relativas à extração de RNA Total, as barras listradas são relativas à extração de RNA 
Polissomal. 

  

O gene ADC1 teve o seguinte padrão para a fração total: uma diminuição 

da amostra ET03 para a amostra ET03-05 e um aumento nas amostras ST07, 



 78

AT04 e MT04. Já na fração polissomal os RNAs estão acumulados da seguinte 

forma:  aumento gradual nas frações EP03, EP03-05 e SP07, tendo uma 

diminuição em AP04 e tendo outro ciclo de aumento em MP04, AMAP12, 

AMAVP01 e TP01. 

Para o gene ADC4 a quantidade de transcritos acumulados na fração total 

sofre uma diminuição da amostra ET03 para ET03-05 e aumentando em ST07, 

AT04 e MT04. Para o mesmo gene a quantidade de transcrito associado a 

polissomos tem uma quantidade semelhante em EP03, EP03-05, SP07, 

aumentando gradualmente em AP04 e MP04, diminuindo em AMAP12 e 

novamente aumentando em AMAVP01 e TP01. 

A quantificação de transcritos acumulados ao longo do ciclo de vida para o 

gene TczAC na fração total se dá da seguinte forma: diminuído da amostra ET03 

para a amostra ET03-05, aumentado em ST07, AT04 e MT04. Na fração 

polissomal, a quantidade de RNAs associados a polissomos é a mesma em EP03 

e EP03-05, aumentando em SP07 e diminuindo em AP04 e voltando a subir 

gradualmente em MP04, AMAP12, AMAVP01 e MP01. 
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DISCUSSÃO 
 

O controle da expressão gênica ocorre majoritariamente a nível pós-

transcricional nos organismos da Ordem Kinetoplastida, envolvendo a estabilidade 

diferencial dos RNAs transcritos (CLAYTON, 2002) bem como a regulação da 

tradução destes (ÁVILA e cols., 2001; DALLAGIOVANA e cols., 2001; FRAGOSO 

e cols., 2003). Para avaliar os mecanismos envolvidos com a regulação dos genes 

associados á via de transdução de sinal associada ao AMPc, foram efetuadas  

análises de duas frações de RNAs (fração total e fração polissomal) extraídas de 

diferentes formas evolutivas do parasita.  

Neste trabalho foram realizadas buscas por genes participantes da via de 

transdução de sinal do AMPc, que é um indutor da metaciclogênese (GONZALES-

PERDOMO e cols., 1988). Alguns genes já haviam sido descritos em T. cruzi, tais 

como diferentes adenilato ciclases TczAC (D’ANGELO e cols., 2002), ADC1, 

ADC4 (TAYLOR e cols., 1999) e AC (SALMON e cols., 2001), uma subunidade 

catalítica da proteína quinase dependente de AMPc PKAc1 (HUANG e cols., 2002) 

e uma fosfodiesterase TcPDE1 (D’ANGELO e cols., 2004). 

Todavia, outros genes pertencentes a estas famílias já haviam sido 

descritos em organismos filogenéticamente próximos e desta forma foram 

identificados no T.cruzi neste trabalho. Entre estes genes funcionalmente 

anotados estão:  

I ) Duas subunidade catalíticas da proteína quinase dependente de AMPc 

TcPKAc2 e TcPKAc3,  

II) Três subunidade reguladoras da proteína quinase dependente de AMPc 

os genes TcPKAr1, TcPKAr2, TcPKAr3 

III) Dois novos genes para a enzima fosfodiesterase TcPDE1, TcPDE2cII.  

Para todos os genes identificados (pela literatura e/ou pelos bancos de 

dados de seqüência), oligonucleotídeos iniciadores foram desenhados visando a  

caracterização do acúmulo de transcrito em cada etapa do ciclo de vida. 

Dentre os genes caracterizados, alguns apresentaram padrões 

interessantes de organização no genoma, baseado nos dados do TIGR. Como os 
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genes de AC que estão dispostos ao longo do genoma com diversas isoformas. O 

gene TczAC possui um fragmento relacionado a um gene de AC localizado 

próximo deste; outro gene semelhante a TczAC possui mais dois genes 

relacionados a AC  organizados lateralmente. Tendo em consideração o número 

de genes dispostos no genoma, poucas ACs de Kinetoplastida foram 

caracterizadas frente a complexidade da organização destes  genes no genoma. 

Os outro genes que participam da via de transdução do AMPc (PDE, PKAr, 

PKAc), estão representados no genoma de T.cruzi por alguns poucos membros, 

diferente do observado para as  AC. 

Dois genes caracterizados neste trabalho codificam para fosfodiesterases e 

estão localizados lado-a-lado, são eles PDE2cI (TcPDE1) e PDE2cII. Outro gene 

que codifica para a PDE1 está localizado ao lado do gene TcPKA1 que codifica 

para uma subunidade catalítica da proteína quinase A. Estes genes não são co-

regulados transcricionalmente e tampouco mobilizados nos polissomos em 

estágios semelhantes. Assim, os dados deste trabalho, não permitem estabelecer 

uma relação em termos de expressão coordenada de genes fisicamente 

associados.  

Em relação à localização celular destes genes o gene TczAC foi localizado 

na membrana plasmática principalmente associada ao flagelo (D’ANGELO e cols., 

2002) não sendo ativado por Ca+2 . Esta caracterização é distinta da isoforma 

caracterizada em T. brucei que provavelmente possui a mesma localização, mas é 

ativada diretamente por Ca+2. O gene TczAC possui uma  taxa de transcrição 

aumentada quando da entrada no hospedeiro mamífero, principalmente depois da 

diferenciação de amastigota para tripomastigota, um padrão muito parecido com o 

gene ADC1 que possui alta similaridade com o gene TczAC. O gene TczAC tem 

um padrão de acúmulo elevado na forma tripomastigota metacíclica. Os resultados 

deste trabalho demonstram que representantes da família das adenilatos ciclases 

avaliados, apresentam expressão semelhante ao longo do ciclo celular do parasita 

O domínio LivK encontrado em algumas ACs, como demonstrado neste 

trabalho, pode estar associado à recepção de sinal pelas mesmas. É interessante 

ressaltar que este domínio está presente em proteínas transportadoras de 
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aminoácidos, localizando-se na região periplasmática e poderia estar monitorando 

nutrientes extracelulares, ativando ou inibindo  a síntese de AMPc. 

O gene TcPDE2cI foi caracterizado como TcPDE1 (D’ANGELO e cols., 

2004) no entanto neste trabalho foi tratado como TcPDE2cI, dada sua semelhança 

com o gene TbPDE2C caracterizado em T. brucei. O gene TcPDE1 (D’ANGELO e 

cols., 2004) teve sua localização caracterizada na membrana plasmática 

associada ao flagelo. Este gene tem em sua seqüência prevista in silico um sítio 

de fosforilação de PKA, podendo este estar envolvido em um mecanismo de auto-

regulação para esta via. O mesmo gene possui ainda um motivo tipo GAF que 

ocorre em algumas fosfodiesterases (D’ANGELO e cols., 2004). Este domínio foi 

caracterizado por ser um domínio ligante de nucleotídeos cíclicos não similar ao 

encontrado em  PKAr (HO e cols., 2000).   

Algumas PDEs possuem o domínio GAF que foi caracterizado por se ligar a 

GMPc e outras moléculas. Em Kinetoplastida esta atividade não foi demonstrada, 

podendo este domínio estar relacionado à dimerização desta enzima ou na 

interação com outras proteínas, pois o domínio GAF pode se ligar também a 

outras moléculas que não sejam nuceotídeo cíclicos (MEHATS e cols., 2002; 

TORPHY, 1998). Em mamíferos o domínio GAF pode estar atuando na 

dimerização em PDE2A, PDE5 e PDE6 (MARTINEZ e cols., 2002) podendo ser 

este o principal papel de GAF. Todavia, esta questão ainda não está clara, pois 

como descrito por D’ANGELO e colaboradores (2004), o domínio GAF presente 

em TbPDE2 não afeta a afinidade por AMPc e a exclusão deste domínio não 

gerou nenhuma alteração perceptível. 

O gene TcPDE1 possui dois picos de associação aos polissomos, nas 

formas estressadas e em tripomastigota metacíclico. O gene TcPDE2CI 

caracterizado neste trabalho possui um pico de associação aos polissomos em 

tripomastigotas metacíclicos. O gene TcPDE2cII também possui dois picos de 

associação aos polissomos em tripomastigotas metacíclicos e tripomastigotas 

diferenciados de amastigotas. Todas as PDEs tiveram um padrão elevado de 

associação a polissomos na forma tripomastigota metacíclica, o que é compatível 
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com a elevada concentração de AMPc observada nesta forma (RANGEL-ALDAO 

e cols., 1987).  

Os genes que codificam para PKArs parecem possuir um padrão bastante 

interessante. O gene TcPKAr3 é muito semelhante ao TbRSU que foi descrito em 

T. brucei, tendo como característica a afinidade por GMPc e não por AMPc 

(SHALABY e cols., 2001) como seria o esperado. O gene PKAr3 possui um 

aumento de seu acúmulo nos polissomos ao longo da metaciclogênese, 

mantendo-se elevado nas formas do parasita presentes em mamíferos. 

O gene TcPKAr1, que foi o gene selecionado por RP-RDE, tem seu padrão 

de associação a polissomas aumentado nas formas aderidas de 24 horas de 

diferenciação se comparado às formas epimastigotas. Este resultado confirma a 

eficácia da seleção efetuada pela metodologia de hibridação subtrativa que visava 

selecionar genes diferencialmente expressos pelas formas em diferenciação.   

Este gene possui uma baixa taxa de acúmulo de transcritos ao longo do ciclo 

estando presente preferencialmente durante a metaciclogênese. Possui ainda uma 

peculiaridade intrigante, tem apenas um domínio ligante de AMPc o que também 

difere das PKArs conhecidas que normalmente têm dois. Desta forma, estudos 

funcionais são necessários para a melhor caracterização da participação deste 

gene nesta via de transdução de sinal. Um novo gene foi identificado para a 

família das subunidades reguladoras da proteína quinase dependente de AMPc, a 

região específica para a síntese de oligos para este gene foi identificada e 

oligonucleotídeos iniciadores estão sendo sintetizados para a caracterização deste 

gene.  

Os genes TcPKAc1 e TcPKAc2 apresentam o mesmo padrão de acúmulo. 

Entretanto este dado pode ser errôneo tendo em conta que a localização dos 

iniciadores do último gene estão em uma região muito conservada com o primeiro 

gene. Para a confirmação destes dados sondas internas para identificar 

especificamente a transcrição de cada membro da família das PKAcs estão sendo 

avaliadas. 

De toda forma os dados gerados até o momento indicam o acúmulo dos 

transcritos do gene TcPKAc1, sendo este aumentado nas formas tripomastigotas 
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metacíclicas. O gene TcPKAc3 possui um padrão de acúmulo em maior grau nas 

formas em diferenciação (24 horas aderido) bem como nas formas relacionadas à 

infecção e ao ciclo no hospedeiro vertebrado (tripomastigota metacíclico, 

amastigota e tripomastigota ). 

Estudos nas áreas de bioquímica, genética, biologia celular e molecular 

serão essenciais para a completa caracterização desta via de sinalização. 

Expressaremos as seqüências codificantes dos genes caracterizados neste 

trabalho, em sistemas de superexpressão heteróloga para obtenção de proteínas 

recombinantes, que serão utilizadas como imunógenos para obtenção de anti-

soros específicos. Estes anti-soros serão utilizados para caracterização da 

localização celular, interação com outras proteínas e confirmação da expressão de 

cada proteína ao longo do ciclo de vida deste parasita. Além destes estudos, 

avaliaremos as regiões que circundam estes genes no genoma do parasita 

visando o estudo do papel destas regiões na modulação da expressão destes 

genes.   

As técnicas de transformação de T.cruzi (LU e BUCK, 1991; KELLY e cols., 

1995) revolucionaram o estudo da genética desses parasitas, uma vez que 

permitiram analisar de modo relativamente fácil a função gênica e os mecanismos 

de regulação de sua expressão. Atualmente já é possível inserir plasmídeos 

carregando marcadores genéticos (genes codificando resistência a antibióticos 

tais como neomicina e higromicina, entre outros), flanqueados por seqüências 

pertencentes ao locus cromossômico de interesse, de maneira que através do 

processo de recombinação homóloga o marcador de resistência pode substituir o 

gene de interesse. A substituição de todos os alelos gênicos pelos marcadores de 

seleção leva à geração de um mutante nulo, no qual a perda da função gênica 

específica poderá ser analisada quanto a sua relevância no ciclo de vida do 

parasita. Neste sentido os dados do projeto de sequenciamento do genoma deste 

parasita forneceram as seqüências das regiões flanqueadoras dos diferentes 

genes caracterizados neste trabalho e em um futuro próximo permitir este tipo de 

estudo com os mesmos.  
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Ainda dentro desta linha de atuação, outras aplicações estão relacionadas 

a vetores de expressão heteróloga que permitem a superexpressão no parasita de 

seqüências alvo. Um sistema de expressão indutível em T. cruzi foi construído 

baseado no mecanismo de regulação do operon lactose de bactérias, onde uma 

proteína repressora regula a atividade do promotor lac, através de sua ligação a 

uma região operadora situada próxima ao promotor. A presença de um indutor, 

interagindo com a proteína repressora, libera o sítio operador, tornando acessível 

o promotor para a RNA polimerase e restaurando a expressão gênica. Este tipo de 

construção utiliza a RNA polimerase do bacteriófago T7 e o repressor da 

tetraciclina. Este tipo de regulação já foi obtido com sucesso em 

tripanosomatídeos (WIRTZ e cols., 1994;  WIRTZ e CLAYTON, 1995;  WIRTZ e 

cols., 1998; WIRTZ e cols., 1999). Os genes desta via de transdução de sinal  

selecionados são candidatos naturais a serem expressos nestes vetores, pois uma 

das possíveis aplicações será expressar genes em estágios do ciclo de vida do 

parasita no qual eles normalmente não estão presentes. Deste modo, podemos  

verificar se sua expressão induz a diferenciação do parasita ou modifica seu 

estado fisiológico entre outras possíveis alterações. 

Também utilizaremos um outro tipo de construção para o estudo de regiões 

reguladoras da expressão dos referidos genes. Neste tipo de estudo busca-se 

avaliar a modulação que estas seqüências possam exercer em um gene controle 

(denominado gene repórter). Deste modo, em um vetor contendo um promotor 

forte e um gene repórter (em nosso caso o gene que codifica para a enzima 

cloranfenicol acetil transferase, CAT), serão avaliadas diferentes regiões que 

estão flanqueando os genes cuja expressão se dá de forma estágio-específica. A 

despeito dos recentes progressos na compreensão da biologia molecular dos 

tripanosomatídeos, pouco se conhece sobre a estrutura e organização dos 

promotores de genes cuja transcrição é mediada por RNA polimerase II. 

Adicionalmente, pouco se conhece sobre o envolvimento de seqüências 

genômicas na modulação da expressão gênica estágio-específica. Neste sentido, 

estudos para a compreensão dos mecanismos de modulação da expressão gênica 

em tripanosomatídeos têm se concentrado na avaliação destas possíveis regiões, 
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notadamente nas regiões não traduzidas 3´ dos mRNAS (HEHL e cols., 1994; 

BERBEROF e cols., 1995; TEIXEIRA e cols., 1995; HOTZ e cols., 1995; NOZAKI 

e CROSS, 1995). Plasmídeos contendo um gene repórter flanqueado por 

seqüências das regiões 5’ e 3’ não traduzidas de um determinado RNA 

mensageiro podem ser usados para analisar  o nível de expressão do gene 

repórter e desse modo inferir  quais as seqüências que são importantes para a 

modulação da expressão do gene de interesse.  

Por fim, outra estratégia a ser adotada utiliza as ferramentas de transfecção 

em T.cruzi. A metodologia denominada de “Protein Tagging” que consiste na 

marcação das proteínas que serão expressas nos parasitas transformantes com 

um epitopo (“Tag”), em nosso caso dez aminoácidos do oncogene myc. Deste 

modo, pode-se visualizar a localização celular de uma proteína em estudo com a 

utilização de um anticorpo monoclonal contra este epitopo. Todas estas 

construções utilizarão o sistema GATEWAY® (Invitrogem) facilitando a 

transferência de uma região clonada em um vetor para outro através de 

recombinação. 

Os componentes caracterizados neste trabalho mostram que as famílias de 

AC, PDE, PKAr podem estar interagindo em três vias de transdução sinal, o 

AMPc, NO e Ca+2. O entendimento deste sistema complexo começa pela 

avaliação da expressão destes componentes ao longo do ciclo do parasita 

efetuado neste trabalho. Como mencionado acima, ainda há muito a ser 

caracterizado para a compreensão completa da via de transdução do AMPc e seu 

papel na diferenciação celular do T. cruzi e nas diferenças biológicas observadas 

entre suas formas evolutivas. Iniciaremos a montagem de mapas de interação dos 

componentes desta via, baseados na expressão coordenada destes genes, 

auxiliando na descrição desta importante via de transdução sinal, aparentemente 

bastante peculiar no caso dos Kinetoplastida. 
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Anexo 1  
 PKAr1 Dpr PKAr3 dpr AC dpr ADC1 dpr ADC4 dpr TczAC dpr Me-dT dpr 

ET03 1,00 0,29 1,00 0,29 1,00 0,29 1,00 0,29 1,00 0,44 1,00 0,32 1,11 0,32 
EP03 0,11 0,07 0,13 0,04 0,12 0,04 0,03 0,01 0,26 0,09 0,16 0,06 1,90 1,17 

ET03-05 0,03 0,00 0,07 0,02 0,32 0,10 0,02 0,00 0,12 0,05 0,22 0,02 1,39 0,08 
EP03-05 0,30 0,13 0,45 0,09 0,17 0,02 0,03 0,00 0,13 0,03 0,26 0,04 2,39 0,26 

ST07 0,03 0,02 0,44 0,20 0,74 0,36 0,87 0,48 0,29 0,14 2,78 1,51 1,24 0,57 
SP07 0,36 0,05 0,11 0,01 0,66 0,10 0,32 0,05 0,11 0,01 0,77 0,08 2,33 0,12 
AT04 0,45 0,37 0,92 0,38 0,65 0,13 0,37 0,03 0,26 0,04 1,57 0,35 0,79 0,02 
AP04 0,44 0,10 0,33 0,09 0,37 0,05 0,09 0,01 0,40 0,05 0,28 0,05 2,38 0,32 
MT04 0,25 0,12 2,40 1,27 1,63 0,27 0,56 0,10 0,42 0,07 1,37 0,25 1,88 0,29 
MP04 0,49 0,12 1,40 0,35 8,01 2,18 0,38 0,13 0,91 0,25 0,82 0,21 1,58 0,40 

AMAP12 0,09 0,01 0,06 0,01 0,13 0,02 0,84 0,06 0,09 0,01 1,94 0,15 1,74 0,07 
AMAVP01 0,11 0,04 1,25 0,91 0,12 0,01 1,27 0,11 0,28 0,03 2,10 0,19 1,23 0,05 

TP01 0,13 0,01 0,18 0,02 0,17 0,01 4,22 0,29 0,88 0,54 16,11 6,76 1,47 0,10 
 PKAc1 dpr PKAc2 dpr PKAc3 dpr PDE1 dpr PDE2cI dpr PDE2cII dpr 

ET03 1,00 0,49 1,00 0,29 1,00 0,29 1,00 0,29 1,00 0,29 1,00 0,49 
EP03 0,07 0,02 0,12 0,04 0,19 0,08 0,10 0,03 0,13 0,05 0,17 0,06 

ET03-05 0,06 0,02 0,04 0,01 0,08 0,01 0,15 0,01 0,27 0,05 0,11 0,01 
EP03-05 0,21 0,03 0,25 0,03 0,41 0,05 0,38 0,04 0,59 0,13 0,69 0,08 

ST07 0,29 0,15 0,25 0,12 0,75 0,39 2,60 1,44 1,69 1,05 1,02 0,73 
SP07 0,12 0,02 0,08 0,01 0,10 0,01 5,06 1,12 0,62 0,06 0,27 0,06 
AT04 0,70 0,30 0,76 0,32 4,92 3,41 2,86 1,06 2,27 0,76 0,68 0,13 
AP04 0,09 0,01 0,23 0,08 0,95 0,40 0,43 0,06 0,34 0,06 0,28 0,05 
MT04 1,36 0,55 0,88 0,36 1,70 0,26 0,58 0,13 0,84 0,15 0,45 0,08 
MP04 0,57 0,15 0,52 0,14 5,18 1,98 6,36 4,03 6,13 4,54 3,96 2,38 

AMAP12 0,09 0,01 0,09 0,01 0,41 0,08 0,86 0,14 0,22 0,01 0,22 0,01 
AMAVP01 0,13 0,01 0,16 0,04 6,62 5,36 0,51 0,05 0,48 0,06 0,19 0,01 

TP01 0,13 0,02 0,09 0,02 1,17 0,44 0,33 0,02 0,41 0,03 2,11 0,54 
 


