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RESUMO 
 

Uma melhor compreensão dos mecanismos moleculares da interação T. cruzi - célula 
hospedeira é crítica para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. 
Amastinas são proteínas de superfície codificadas por famílias multigênicas e altamente 
expressas nas formas amastigotas de T. cruzi. Esta grande família de proteínas 
transmembranares é composta por pequenas proteínas altamente hidrofóbicas contendo 
4 domínios transmembrana e dois loops extracelulares, aqui denominadas tetraspaninas. 
Neste estudo, nós investigamos o papel das δ-amastinas na biologia do parasita por 
diferentes abordagens. A fim de determinar a função das δ-amastinas, avaliamos o perfil 
transcritômico, interações proteína-proteína e alterações fenotípicas causadas pela 
superexpressão. Inicialmente fusionamos a região codificadora da δ-amastina (AF), e 
formas mutadas 5TmAF (cinco resíduos de Thr substituídos por Ala) e 1CmAF (C41A) a 
GFP (proteína verde fluorescente) resíduos altamente conservados, e superexpressamos 
em T. cruzi. As análises por microscopia confocal mostram uma localização na membrana 
plasmática semelhante para AF::GFP e 1CmAF::GFP, no entanto, os parasitas que 
expressam 5TmAF::GFP mostraram marcação mais distribuída (membrana plasmática, 
citoplasma e perinuclear). Apesar dos ensaios fenotípicos mostrarem que a expressão 
ectópica de ambas amastinas, selvagens e mutantes, não interferem na infectividade de 
amastigotas extracelulares (AEs), os parasitos expressando AF::GFP têm a diferenciação 
de epimastigotas (EPI) em tripomastigotas metacíclicos (TM) favorecida e apresentam 
taxa de amastigogênese reduzida. Além disso, parasitos que expressam 5TmAF::GFP 
mostraram forte redução na diferenciação de EPI em TM e aceleraram a diferenciação 
de TCTs (tripomastigotas derivadas de cultivo celular) em AEs. Outra diferença notável 
dos parasitos WT, AF::GFP e 5TmAF ::GFP é a capacidade de invasão de TCTs,  o 
5TmAF::GFP, mostrou uma pronunciada capacidade de invasão em comparação com 
WT e AF::GFP (menor taxa de invasão). Os resultados preliminares de interações 
proteína-proteína utilizando a técnica BioID (biotinilação dependente de proximidade) e 
análises transcritômicas (WT versus AF::GFP) sugerem que a δ-amastina está de alguma 
forma associada com proteínas diferencialmente expressas durante o ciclo de vida do T. 
cruzi. Esses resultados devem ser refinados para termos uma melhor visão da atividade 
das amastinas. 
 

Palavras-chave: Amastina. Diferenciação celular. BioID. Transcritoma. 

  



 

 
 

ABSTRACT 
 

A better understanding of the molecular mechanisms of host parasite interaction is critical 
for development of alternative terapetical drugs. δ-amastins are surface proteins encoded 
by multigene families and highly expressed in the intracellular amastigote stages of T. 
cruzi. This large family of transmembrane proteins includes highly hydrophobic small 
proteins containing 4 transmembrane domains and two extracellular loops, here called 
tetraspanin. In this study, we investigated the role of δ-amastin in parasite biology. In order 
to determine δ-amastin function, we have accomplished transcriptomic profiles, protein-
protein interaction assay, and phenotypic analysis of prasites overexpressing amastin. 
Initially, full-length δ-amastin (AF), and mutated forms 5TMF (five Thr replaced by Ala) 
and 1CMF (C41A) were overexpressed fused to GFP in T.cruzi. Confocal microscopy 
images exhibited a similar plasma membrane location for AF::GFP and 1CMF::GFP, 
however, parasites expressing 5TMF::GFP showed plasma membrane, cytoplasm, and 
perinuclear localizations. In spite of phenotypic assays showed that ectopic expression of 
both wild and mutant amastins does not interfere with extracellular amastigote (EA) 
infectivity, AF::GFP expression favored epimastigote (EPI) to metacyclic trypomastigote 
(MT) differentiation and reduced the amastigogenesis rate. Additionally, parasites 
expressing 5TMF::GFP show stronger reduction on EPI to MT differentiation, and 
acceleration on TCT (tissue-derived trypomastigotes) to EA. Another remarkable 
difference of WT, AF::GFP, and 5TMF::GFP parasites was the TCT invasion capacity, 
where 5TMF::GFP showed a pronounced invasion capacity compared to WT, and 
AF::GFP (lowest invasion rate). Preliminary results of protein-protein interactions using 
BioID approach and transcriptomic analyzes (WT versus AF::GFP) suggest that δ-
amastins is somehow associated with differentially expressed proteins during its life cycle. 
These results must be refined to have a better view towards amastin function. 
 
Key-words: Amastin. Cell differentiation. BioID. Transcriptome. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A doença de Chagas, é uma parasitose tropical negligenciada, causada pelo 

Trypanosoma cruzi e acomete aproximadamente 6 milhões de pessoas no mundo. Cerca 

de 30% dos afetados evoluem para fase crônica sintomática, podendo culminar no óbito, 

devido a complicações decorrentes de insuficiência cardíaca e/ou digestiva. Atualmente 

os custos com o tratamento da doença e o controle vetorial é substancial, representando 

um custo global de US$ 7,2 bilhões ao ano. A incapacidade produtiva dos pacientes 

chagásicos resulta em grandes impactos sócio-econômicos. No Brasil, estima-se que 

uma perda de US$ 1,3 bilhões em salários é decorrente de trabalhadores com a patologia 

(WHO, 2015). 

T. cruzi apresenta uma alta capacidade de readaptação ambiental durante o seu 

ciclo biológico heteroxênico, principalmente devido a eficiência de regulação da 

expressão gênica em cada etapa do ciclo biológico. Diferente de outros eucariotos 

superiores a transcrição de genes em tripanossomatídeos ocorre em unidades de 

transcrição policistrônicas (UTP), que são processadas por meio de reações acopladas 

de trans-splicing e poliadenilação, gerando RNAs mensageiros (mRNA) monocistrônicos. 

A estabilidade desses mRNAs gerados pode ser variável em relação a forma evolutiva 

do parasito ou outros estímulos. Um entendimento de como esta estabilização é regulada 

ou o papel dos genes diferencialmente expressos, pode auxiliar em processos de 

intervenção da doença no futuro.  

As amastinas são as proteínas de superficie mais expressas em amastigotas 

(forma replicativa no hospedeiro mamífero) de T. cruzi, e foram descritas como um dos 

antígenos mais imunogênicos em Leishmania brasiliensis (RAFATI et al., 2006). As 

amastinas compreendem uma família de pequenas proteínas de membrana de 20 kDa e 

~174 aminoácidos (TEIXEIRA et al., 1994). Em tripanossomatídeos já foram descritas 4 

subfamílias de amastinas α, β, δ e γ-amastinas, entretanto em T. cruzi até o momento, 

somente 2 subtipos foram descritos β e δ-amastinas (JACKSON et al., 2010; 

KANGUSSU-MARCOLINO et al., 2013). Apesar de mais de 22 anos de descoberta das 

amastinas, pouco se sabe sobre a sua função. Até o momento foram reportados dados 

de expressão diferencial das subfamílias das amastinas e a localização (TEIXEIRA et al., 
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1994; ROCHETTE et al., 2005; KANGUSSU-MARCOLINO et al., 2013. O estudo de 

função gênica das amastinas em T. cruzi é limitado, devido a estrutura multigênica e a 

ausência da maquinaria interferência de RNA (RNAi) para silenciamento gênico no 

parasito (DaROCHA et al., 2004). 

A fim de caracterizar a função das amastinas, neste trabalho realizamos 

abordagens de genética reversa, comparando-se parasitos selvagens e 

superexpressores de amastinas selvagem e mutadas. As análises desta abordagem 

foram realizadas por meio da aplicação de técnicas de biologia molecular básica e ômicas 

(proteoma e transcritoma), visando elucidar o papel da amastina na biologia do parasito 

e as vias a qual estariam inseridas.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1. DOENÇA DE CHAGAS 

 

A Doença de Chagas, também conhecida como Tripanossomíase Americana, é 

uma doença tropical causada pelo protozoário intracelular Trypanosoma cruzi e afeta 

cerca de 6 milhões de pessoas, principalmente na América Latina (CHAGAS, 1909; 

WHO, 2016). Apesar da grande abrangência da infecção, nos últimos anos houve uma 

redução significativa graças ao êxito do controle vetorial e a programas de triagem dos 

sistemas de hemoterapia e transplante de órgãos (WHO, 2016). Contudo, em decorrência 

ao elevado fluxo migratório de pessoas de áreas endêmicas para a Europa e América do 

Norte, a atenção voltada à doença é cada vez maior (CDC 2007; WHO, 2016). 

O principal tipo de transmissão mundial é dado pelo contato das mucosas ou 

descontinuidades da pele com as excretas do Triatomíneo infectado durante o ato de 

hematofagia (CHAGAS, 1909; WHO, 2016). Esporadicamente a transmissão pode 

acontecer por transfusão sanguínea, transplante de órgãos, transmissão congênita, 

acidentes laboratoriais e transmissão por via oral (BRENER, 1973; CAMANDAROBA et 

al., 2002; COURA e DIAS, 2009). Os surtos por infecção oral, por meio da ingestão de 

alimentos contaminados têm chamado a atenção por estarem associados a uma maior 

mortalidade (CAMANDAROBA et al., 2002).  

A sintomatologia é variável e dependente da cepa de T. cruzi, resposta 

imunológica do hospedeiro e da fase de curso da doença (BRENER, 1973). 

Patologicamente a doença é dividida em duas fases: fase aguda com duração média de 

8 a 12 semanas, caracterizada pela circulação de parasitos no sangue, sintomatologia 

inespecífica e um maior potencial de transmissão para os hospedeiros invertebrados e 

vertebrados; fase crônica com duração variável entre 10 e 30 anos, caracterizada pela 

ausência de sintomas na maioria dos casos (fase crônica assintomática), entretanto, com 

sorologia anti-T. cruzi positiva, cerca de 30% dos indivíduos nesta fase podem progredir 

para quadros graves (fase crônica sintomática) apresentando alterações cardíacas, 

digestórias e/ou neurológicas, principais características da doença Chagas (RASSI et al., 

2012; WHO, 2016).  
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O tratamento é feito com o Nifurtimox e Benzonidazol, fármacos com melhor 

acurácia na fase aguda em que o parasito se encontra na corrente sanguínea. No 

entanto, podem gerar efeitos citotóxicos (RASSI et al., 2012; WHO, 2016). Outras drogas, 

como posaconazol, amiodorona, Tak-187, K777 e albacanazol, estão em fase 

experimental com estudos pré-clínicos, mas não foram empregadas em ensaios clínicos 

para a sua avaliação tripanossomicida (RIBEIRO et al., 2009). Até o momento, não há 

vacina nem tratamento eficaz para a Doença de Chagas principalmente na fase crônica, 

fazendo-se assim, necessário a identificação de novos candidatos a vacinas e alvos 

quimioterápicos. 

 

2.2. ASPECTOS GERAIS E CICLO BIOLÓGICO DO Trypanosoma cruzi 

 

2.2.1. Classificação taxonômica do Trypanosoma cruzi 

 

Trypanosoma cruzi é um parasito eucarionte intracelular, diploide, unicelular 

flagelado, da Ordem Kinetoplastida, da Família Trypanosomatidae. Está entre os 

principais membros da família Trypanosomatidae de importância médica juntamente com 

o Trypanosoma brucei, agente etiológico da Doença do Sono ou Tripanossomíase 

Africana e Nagana e Leishmania spp., agentes causadores das Leishmanioses (WHO, 

2016). 

As cepas de T. cruzi foram agrupadas em seis unidades distintas (DTUs) TcI, II, 

III, IV, V e VI, com o propósito de unificação da nomenclatura na comunidade científica. 

Os grupos foram definidos conforme parâmetros de complexidade eco-epidemiológica, 

imunológicos, bioquímicos, biológicos e genéticos. As linhagens referências para cada 

DTU são: Sylvio X10 cl1 (TcI), Esmeraldo cl3 (TcII), M5631 cl5 (TcIII), Can III cl1 (TcIV), 

Sc43 cl1 (TcV) e CL Brener (TcVI) [ZINGALES et al., 2009]. Acredita-se que as cepas TcI 

estão relacionadas principalmente ao ciclo silvestre da doença, sendo os mamíferos de 

pequeno porte o seu principal hospedeiro e as demais DTUs, apresentam uma maior 

associação ao ciclo doméstico da doença, sendo o Homo sapiens o principal hospedeiro. 

As cepas TcV e TcVI são híbridas de TcII com TcIII (ZINGALES et al., 2009; ZINGALES 

et al., 2012).  
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2.2.2. Ciclo biológico de Trypanosoma cruzi 

 

 O parasito T. cruzi apresenta 4 formas principais: epimastigotas, tripomastigota 

metacíclica, amastigota e tripomastigota sanguínea (CHAGAS, 1909) 

O ciclo biológico do T. cruzi é heteroxênico (Figura 1), com um grande grau de 

complexidade, envolvendo hospedeiros vertebrados (mamíferos) e invertebrados 

(vetores triatomíneos) com formas parasitárias específicas para cada fase do ciclo. No 

ciclo natural de infecção, as formas tripomastigotas metacíclicas (formas infectivas para 

o hospedeiro vertebrado) são eliminadas nas excretas do triatomíneo no ato do repasto 

sanguíneo (CHAGAS, 1909; BRENER, 1973).  

Ao penetrarem no local lesionado, os parasitos tripomastigotas metacíclicos 

interagem com as células do Sistema Mononuclear Fagocítico (SMF) da pele e/ou 

mucosa penetrando ativamente por ação de protease, e por ligação a receptores de 

superfície que acarretam uma cascata de eventos que culminam na mobilização 

intracelular de Ca2+. O Ca2+ promove o recrutamento de lisossomos para o sítio de 

entrada do parasito, ajudando na formação do vacúolo parasitóforo. Concomitantemente, 

também é ativada a via dependente de actina, que induz a despolimerização da actina 

do citoesqueleto, promovendo uma invaginação da membrana plasmática para a 

montagem do vacúolo parasitóforo (VP). Durante o processo de invaginação há acúmulo 

do mensageiro fosfatidilinositol trifosfato (PIP3, produto de ativação da fosfatidilinositol-3-

cinase), que ativa a fusão da membrana da célula hospedeira formando o endossomo, 

que se fundirá aos lisossomos formando o VP (YOSHIDA, 2006; DeSOUZA et al., 2010). 
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FIGURA 1 – CICLO BIOLÓGICO DO Trypanosoma cruzi 

 

 
 

FONTE: Modificado de LIMA et al., 2010. 
NOTA: As formas Epimastigotas presentes no intestino médio do triatomíneo (vetor hematófago) 
diferenciam-se em tripomastigotas metacíclicas, que são liberadas nas excretas durante o repasto 
sanguíneo e penetram nas células hospedeiras (fagocíticas e não–fagocíticas) locais, por meio de lesão 
tecidual (A, B). O parasito sofre internalização, permanece por algumas horas no interior do vacúolo 
parasitóforo, que é lisado, devido à acidificação do meio e liberação de fatores líticos, tendo acesso livre 
ao citoplasma, onde diferencia-se em amastigota, que sofre sucessivas divisões binárias (C). Amastigotas 
no interior da célula se diferenciam em tripomastigotas sanguíneas (F), que são liberadas após o 
rompimento celular, atingindo assim, a corrente sanguínea infectando outros tecidos (G, H) ou outros 
triatomíneos (I). Alternativamente, amastigotas que são prematuramente liberadas das células infectadas, 
ou derivadas da diferenciação de tripomastigotas extracelulares, também podem invadir células e sustentar 
assim um ciclo infeccioso (E). 
 

Após a finalização do processo de internalização, no vacúolo parasitóforo, há 

acidificação do meio, que ativa a secreção de fatores líticos, ocasionando a ruptura do 

vacúolo, dando ao parasito acesso livre ao citoplasma. Uma vez no citoplasma as 

tripomastigotas metacíclicas se diferenciam em amastigotas intracelulares (AI) 

[amastigogênese] e replicam-se por divisões binárias. Estas formas diferenciam-se em 

tripomastigotas sanguíneas não-replicativas, as quais podem infectar diferentes tecidos, 
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ou serem ingeridas pelos triatomíneos durante o ato de hematofagia (BRENER, 1973; 

DeSOUZA et al., 2010; LIMA et al., 2010). 

No trato digestório do inseto, os tripomastigotas sanguíneos entram em contato 

com o suco gástrico, se diferenciam em epimastigotas (EPI) [forma replicativa no 

hospedeiro invertebrado], que migram para o intestino médio, onde realizam divisões 

binárias simples. Na porção terminal do tubo digestório os epimastigotas se diferenciam 

em tripomastigotas metacíclicas (TM) [metaciclogênese], que são eliminadas nas 

excretas durante a hematofagia, reiniciando, assim, o ciclo no hospedeiro vertebrado 

(BRENER, 1973; DeSOUZA et al., 2010; LIMA et al., 2010). 

Em 1987, foi descrito pela primeira vez por Andrews e colaboradores a presença 

de amastigotas extracelulares (AE) na circulação sanguínea de camundongos infectados 

por tripomastigotas metacíclicos. O aparecimento destas formas se deve principalmente 

a liberação prematura de formas amastigotas ou diferenciação de tripomastigotas em 

amastigotas extracelulares em ambiente com pH ácido (ANDREWS et al., 1987). As AEs 

também possuem capacidade de invasão, assim como as tripomastigotas o seu potencial 

infectivo é dependente da cepa analisada (MORTARA, 1991). Esta via, parece contribuir 

para a persistência da infecção durante a fase crônica da doença, entretanto, ainda não 

foi bem descrita. Contudo, já é sabido que estas formas são capazes de ativar 

componentes fagocíticos da matriz intracelular e polimerização da actina em células não 

fagocíticas (ANDREWS et al., 1987; PROCÓPIO et al., 1999; FERNANDES et al., 2013). 

Acredita-se que algum epítopo de carboidrato de glicoproteína de superfície possa estar 

envolvido neste processo (ANDREWS et al., 1987; BARROS et al., 1997; PROCÓPIO et 

al., 1999). 

 

2.3. GENOMA E EXPRESSÃO GÊNICA EM Trypanosoma cruzi 

 

 O genoma diploide da cepa CL Brener de Trypanosoma cruzi (NCBI taxon ID: 

353153), possui cerca de 101,36 Mbp, em 41 cromossomos (com tamanhos variando de 

78 Kb a 2,3 Mb). Neste genoma foi predito um total de 25.100 genes, dos quais 19.661 

foram anotados como genes codificadores de proteínas, sendo 10.489 destes, descritos 

como proteínas hipotéticas (EL-SAYED et al., 2005; WEATHERLY et al., 2009; 
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TriTrypDB, 2016). A estimava do número cromossomal é imprecisa, devido à dificuldade 

de obtenção de cromossomos metafásicos no parasito já que a condensação 

cromossômica não ocorre completamente, impossibilitando assim, o uso de técnicas 

citogenéticas. A abordagem mais utilizada combina técnica de identificação de bandas 

cromossômicas (PFGE – Eletroforese em Gel de Campo Pulsado) com hibridização e 

ferramentas de bioinformáticas (WEATHERLY et al., 2009; FRANZÉN et al., 2011). 

A alta heterogeneidade das cepas de T. cruzi é reflexo das grandes variações 

fenotípicas causadas pelo polimorfismo cromossômico, representado principalmente por 

sequências repetitivas no genoma. Com o sequenciamento do genoma constatou-se que 

aproximadamente 50% do conteúdo gerado consiste em sequências repetitivas, 

compostas por famílias multigênicas, que codificam proteínas de superfície como trans-

sialidades (TS), mucinas, proteínas de superfície associadas à mucinas (MASPs), 

peptidases gp63, e DGF-1 (dispersed gene family 1), retrotransposons e repetições sub-

teloméricas (EL-SAYED, et al., 2005).  

Uma parte correspondente de 20% do DNA celular total está condensada no 

interior mitocondrial numa estrutura denominada Cinetoplasto. O kDNA (DNA presente 

no cinetoplasto) é composto por DNAs circulares, mini-círculos e maxi-círculos. Os mini-

círculos possuem um elevado número de cópias e seus transcritos não são traduzidos 

em peptídeos, mas funcionam como RNAs guia (gRNAs) no processo de edição dos 

mRNAs mitocondriais. Os maxi-círculos apresentam um baixo número de cópias, com 

alta analogia ao DNA mitocondrial de outros eucariotos e contêm os genes responsáveis 

por manter as funções do cinetoplasto (JUNQUEIRA et al., 2005). 

O controle da expressão gênica em tripanossomatídeos é observado 

principalmente em nível pós-transcricional, associado à ausência de promotor clássico 

para RNA polimerase II (RNA pol II) [Figura 2]. Distinto dos demais eucariotos superiores, 

em tripanossomatídeos os genes são organizados em unidades de transcrição 

policistrônicas (UTPs), contendo até 100 ORFs, aparentemente não relacionadas 

funcionalmente. Com exceção do promotor de spliced leader (SL), a RNA pol II reconhece 

alterações no DNA, que estão localizadas geralmente no início da sequência do primeiro 

gene da UTP e ao final do último, e processa a transcrição. O pré-mRNA formado é 

processado por reações acopladas de trans-splicing, adição de SL sequência de 39 
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nucleotídeos não codificante capeado a jusante da região rica em polipirimidina (PoliPi), 

e poliadenilação, adição de cauda poliA a montante da PoliPi, dando origem aos mRNAs 

monocistrônicos. Os mRNAS maduros são direcionados para o citoplasma, podendo 

sofrer modificações pós-transcricionais ou serem diretamente traduzidos (HAILE e 

PAPADOPOULOU, 2007; VAZQUEZ, 2007; ARAÚJO e TEIXEIRA, 2011; TEIXEIRA et 

al., 2012).  
FIGURA 2 – MODELO DE EXPRESSÃO GÊNICA EM TRIPANOSOMATÍDEOS 

 
FONTE: Modificado de TEIXEIRA, et al., 2012 
NOTA: As unidades de transcrição policistônicas (UTP) podem estar orientadas de forma convergente 
(cSSR) ou divergente (dSSR). A dSSR é rica em guanina (G). Os sítios de início de transcrição da RNA 
Pol II (TSS) geralmente estão localizados a montante do primeiro gene da UTP ou internamente (iTSS). 
Nas TSSs as variantes de histonas (H2AZ e H2BV), histonas modificadas (H4K10ac, H3K9,14ac e K4me), 
fator de bromodomínio (BDF3) e/ou fatores de transcrição (TRF4 e SNAP50), que podem levar a 
modificações na cromatina. Os pré-mRNAs são processados em mRNA monocistrônicos após reação 
acopladas de trans-splicing, adição de uma sequência líder capeada (SL) a jusante da região de 
polipirimidina (PoliPi), e poliadenilação, com adição de cauda de poliA a montante. Os mRNAs maduros 
são exportados para o citoplasma, onde são estabilizados, principalmente por elementos cis-regulatórios 
presentes em regiões não traduzidas (UTRs). Similarmente, podem sofrer processamento alternativo, 
culminando em mudanças no iniciador AUG alterando a tradução (A), a segmentação e/ou função protéica 
(B). O splicing alternativo e poliadenilação, também podem resultar na inclusão ou exclusão de elementos 
regulatórios nas 5'UTRs (C) ou 3'UTRs (D), alterando assim, a expressão gênica. A terminação 
transcricional pode acontecer nas regiões de término da transcrição (TTS) rica em H3V e H4V e/ou genes 
codificadores de tRNA. 
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A transcrição dos genes codificadores de proteína acontece continuamente, 

entretanto a estabilidade dos mRNAs que estabelece os níveis proteicos, especialmente 

graças a regulação pós-transcricionais, por elementos regulatórios ligados em regiões 

não traduzidas (UTRs), e pós-traducionais pela maquinaria de síntese proteica (ARAÚJO 

e TEIXEIRA, 2011). 

Em resposta as diferenças ambientais durante o ciclo biológico, o T. cruzi altera a 

estabilidade e taxa de síntese do mRNA, controlando a regulação de processos de 

transdução de sinais, que intensificam as mudanças na expressão gênica estágio-

específico, que têm sido foco de diversos estudos biológicos em T. cruzi. 

 

2.4. AMASTINAS, PROTEÍNAS EXPRESSAS DIFERENCIALMENTE EM T. cruzi 

 

O proteoma das quatro formas principais do Trypanosoma cruzi (epimastigotas, 

tripomastigotas metacíclicas, amastigotas e tripomastigotas sanguíneas) publicado em 

2005 por Atwood e colaboradores, conduziu a identificação de 2784 proteínas, sendo que 

1946 foram descritas como estágio-específicas. No proteoma de membrana de 

epimastigotas foram identificadas 1432 proteínas presentes na superfície celular e 33% 

com domínio transmembrana descrito (QUEIROZ et al., 2013). As principais classes 

encontradas em ambos proteomas são compostas por proteínas funcionais, famílias 

multigênicas, retrotransposons e genes hipotéticos (ATWOOD et al., 2005; QUEIROZ et 

al., 2013). 

As proteínas envolvidas na base funcional celular tendem a ser expressas em 

níveis semelhantes nos quatro estágios de vida do parasito. As maiores divergências são 

comumente notadas nas famílias multigênicas estágio-específicas, principalmente 

famílias de glicoproteínas de superfície que estão diretamente ligadas a interações 

parasito-hospedeiro, como mucinas (TcMUCs), trans-sialidades (TS), MASPs, cisteínas 

preoteases e GP63, e uma grande quantidade de proteínas hipotéticas (ATWOOD et al., 

2005; PABLOS e OSUNA, 2012). 

As TcMUCs são uma grande família de glicoproteínas de superfície do T. cruzi 

[EL-SAYED et al., 2005], que formam uma densa malha de oligossacarídeos O- ligados 

(SCHENKMAN et al., 1993; BUSCAGLIA et al., 2006). O núcleo proteico é caracterizado 
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pela presença de domínio central variável, rico em Ser/Thr e prolina.  As TcMUCs que 

possuem essa região central repetitiva são chamadas de TcMUCI e não repetitivas 

TcMUCII (NOIA et al., 1998). A TcMUCI é expressa diferencialmente em amastigotas e 

TcMUCII em tripomastigotas (SERRANO et al., 1995). A glicosilação intensa favorece a 

formação de uma conformação elevada que facilita interação a receptores e outras 

moléculas como lecitinas. A densa matriz formada, fornece proteção contra os 

mecanismos de defesa no vetor triatomíeo e hospedeiro mamífero, e garantem o 

direcionamento da invasão de células e tecidos (SCHENKMAN et al., 1993; BUSCAGLIA 

et al., 2006). 

Trans-sialidases são enzimas capazes de transferir ácido siálico do hospedeiro 

mamífero para proteínas de superfície (mucinas) de T. cruzi. O parasito é incapaz de 

sintetizar ácido siálico, para isso, utiliza as TS para realizar a transferência de 

glicoconjugados das células hospedeira para moléculas aceptoras (mucinas) no T. cruzi 

(SCHENKMAN et al., 1993; SCHENKMAN et al., 1994). A sialização confere proteção ao 

parasito contra anticorpos anti-alfa-galactosil, principalmente em formas tripomastigotas 

(PEREIRA-CHIOCCOLA et al., 2000). As TS também se ligam a receptores de membrana 

estabilizando a interação parasito-hospedeiro (SCHENKMAN et al., 1994). 

As MASPs compreendem as proteínas de superfície polimóficas, que no caso de 

alguns membros estão na forma de mosaico com genes TcMUCII e TS-like. MASPs 

possuem peptídeo sinal N-terminal e âncora GPI C-terminal, e são prováveis alvos de 

intensar modificações pós-traducionais, como N- e O-glicosilação, bem como locais de 

fosforilação (BARTHOLOMEU et al., 2009). Tem sido proposto, que MASPs estejam 

associadas a sobrevivência do parasito e envolvimento em interações parasito-

hospedeiro. Estas proteínas são expressas diferencialmente em tripomastigotas 

derivados de cultivo celular (TCTs) e metacíclicos (BARTHOLOMEU et al., 2009; 

PABLOS et al., 2011). 

As cisteínas proteases são divididas em 2 classes as enzimas papaínas-like, como 

cruzipaína, e enzimas intracelulares dependente de cálcio “calpaína-like”. A cruzipaína 

(CZ) é uma mistura complexa de isoformas, que têm atividade endopeptidase e hidrólise, 

desempenha um papel importante no processo de internalização do parasito e replicação 

intracelular (CAMPETELLA et al., 1992; BURLEIGH e SINAI, 2008). Em epimastigotas 
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está localizada em lisossomos e reservossomos, tripomastigotas na bolsa flagelar e 

amastigotas intracelulares é deslocada para a superfície celular, onde sugere-se uma 

funcionalidade na proteólise citoplasmática da célula hospedeira. A CZ é expressa 10 

vezes mais em epimastigotas que tripomastigotas e amastigotas (SOUTO-PADRÓN et 

al., 1990). As calpaínas-like estão envolvidadas na transdução de sinal e diferenciação 

celular são expressas 2,5 vezes mais em metacíclicos quando comparada a 

epimastigotas (GIESE et al., 2008). Sangenito e colaboradores (2009), mostraram que a 

inibição da calpaína em epimastigotas pelo composto MDL28170 reduz o crescimento 

celular de maneira dose dependente. 

A GP63 é uma glicoproteína (~63kDa) de superfície com atividade de 

metaloprotease de dependente de zinco, envolvida na degradação da matriz extracelular. 

Dependendo da isoforma, estas proteases podem ser expressas na superfície de 

epimastigotas, amastigotas e TCTs (GRANDGENETT et al., 2000). A isoforma GP63 em 

metacíclicos é menor e localizada intracelularmente. Esta natureza intracelular é 

relacionada ao fato do substrado da protease ser citoplasmático e não extracelular. 

Alternativamente, supõe-se que a protease pode ser sequestrada até a invasão da célula 

hospedeira, onde podem ser modificadas e transportadas para a superfície. O bloqueio 

da GP63 por antissoros anti-GP63 reduz significativamente a infecção de mioblastos por 

TCTs (KULKARNI et al., 2009). 

A família multigênica das Amastinas tem chamado a atenção, pois foram descritas 

incialmente como estágio-específicas em amastigotas de T. cruzi (formas replicativas no 

hospedeiro mamífero) por Teixeira e colaboradores (1994), e estão presentes em outros 

tripanossomatídeos de interesse médico como Leishmania major, Leishmania infantun, 

Leishmania brasiliensis e Trypanosoma brucei (JACKSON, 2010).  

As amastinas apresentam 14 cópias no genoma diploide do parasito T. cruzi clone 

CL Brener (JACKSON et al., 2010; KANGUSSU-MARCOLINO et al., 2013; LEMOS, 

2016), com estrutura gênica composta por 5’UTR curta, ORF (open reading frame) com 

522 pb e 3’UTR longa com 627 pb (TEIXEIRA et al., 1994). Os transcritos das amastinas 

são 50 vezes mais abundantes em amastigotas quando comparada as demais formas, 

este nível elevado é indicativo de regulação pós-transcricional. A modulação da 

estabilidade do mRNA está ligada a trans-elementos de origem proteica presente nas 
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formas amastigotas do parasito, que se ligam a uma região de 215 pb na 3’UTR 

estabilizado o mRNA nestas formas (COUGHLIN et al., 2000). Em Leishmania infantun, 

este fator foi identificado como sendo uma proteína de 25 kDa com domínio alba que se 

liga a 3’UTR do mRNA de amastigotas, estabilizando os transcritos nestas formas (DUPÉ 

et al., 2014). Esta regulação similarmente, pode ser feita por trans-elementos reguladores 

como proteínas de ligação a mRNAs (RBPs) [GAUDENZI et al., 2005]. 

As amastinas foram descritas inicialmente como glicoproteínas altamente 

glicosiladas de 174 aminoácidos e massa molecular de aproximadamente 20 kDa 

(TEIXEIRA et al., 1994). Estruturalmente é composta por quatro regiões transmembranas 

hidrofóbicas (TM1, 2, 3 e 4) e três regiões hidrofílicas, dois loops extracelulares, com um 

maior grau de variabilidade, contudo com um padrão de conservação (assinatura 

amastina) e um loop intracelular (Figura 3). A TM1 (extremidade N-terminal) corresponde 

a um provável peptídeo sinal de endereçamento a membrana. A presença desta região 

em conjunto com as demais transmembranas, conferem a esta proteína uma localização 

de membrana no parasito (TEIXEIRA et al., 1994; ROCHETTE et al., 2005; CRUZ et al., 

2012). O C-terminal para alguns autores é potencial sinal de ancoragem a membrana por 

GPI (glicosilfosfatidilinositol) [TEIXEIRA et al., 1994; CERQUEIRA et al., 2008]. A 

assinatura amastina (C-[IVLYF]-[TS]-[LFV]-[WF]-G-X-[KRQ]-X-[DENT]-C) foi proposta 

por Rochette e colaboradores (2005), após notar um padrão de conservação significativo 

de aminoácidos em 62 sequências de amastinas de L. major, L. infantum, T. brucei e T. 

cruzi analisadas. 

As amastinas são agrupadas em 4 subfamílias:  (alfa), β (beta), δ (Delta) e  

(gama) amastinas (JACKSON 2010). Em T. cruzi baseado na classificação de Jackson 

(2010), são encontrados somente 2 subtipos, as β- e δ-amastinas. Recentemente, estas 

amastinas foram reclassificadas por Kangussu-Marcolino e colaboradores (2013) em δ-, 

ama40-, ama50-, β1- e β2-amastina.  

O subgrupo δ das amastinas (amastinas clássicas) é o mais conservado, a 

similaridade da composição proteicas das isoformas é de 91%. No genoma do T. cruzi 

clone CL Brener no haplótipo Esmeraldo-like, 3 cópias estão localizadas no cromossomo 

34 (TcChr34-S), amastinas TcCLB.507739.120, TcCLB.507485.150 e 

TcCLB.507485.130 e 3 cópias no cromossomo 34 Non-Esmeraldo-like (TcChr34-P) 
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amastinas TcCLB.506437.10, TcCLB.506437.30 e TcTCLB.509289.10) [JACKSON, 

2010; KANGUSSU-MARCOLINO et al., 2013]. Estas amastinas estão organizadas em 

tanden no cromossomo e são intercaladas a genes de tuzina na mesma UTP, entretanto 

não há relação descritas entre elas (TEIXEIRA et al., 1995). Este grupo de amastinas foi 

o primeiro a ser descrito e apresenta expressão diferencial em formas amastigotas de 

diferentes cepas (TEIXEIRA et al., 1994; KANGUSSU-MARCOLINO et al., 2013; 

MINNING et al., 2009).  

 
FIGURA 3 – PREDIÇÃO UNIVERSAL DA TOPOLOGIA DAS AMASTINAS DE Trypanosoma cruzi, 

Trypanosoma brucei e Leishmania spp. 

 

 
 
FONTE: Rochette et al., 2005. 
NOTA: Estruturalmente a maioria das amastinas são compostas por 4 regiões transmembranas (TM), dois 
loops extracelulares e um intracelular. O primeiro loop (longo), delimitado pelas TM1 e 2, apresenta uma 
maior variabilidade, entretanto contém resíduos conservados (aminoácidos representados em destaque na 
figura). A região delimitada entre as duas primeiras cisteínas é altamente conservada em todos os genes 
homólogos em Leishmania e T. cruzi, sendo denominada de assinatura da família amastina. 
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A δ-ama40 (ID: TcCLB.511071.40) e δ-ama50 (ID: TcCLB.511903.50), são 

encontradas nos cromossomos TcChr26-S e TcChr26-P respectivamente (KANGUSSU-

MARCOLINO et al., 2013). Elas foram classificadas inicialmente como pseudogene de δ-

amastinas, também estão intercaladas a genes de tuzina na UTP e possuem expressão 

diferencial em amastigotas. Estas amastinas possuem uma maior divergência entre elas 

(JACKSON, 2010; KANGUSSU-MARCOLINO et al., 2013).  

As β1-amastinas (TcCLB.509965.390 Esmeraldo-like e TcCLB.509051.20 Non-

Esmeraldo-like) e β2-amastinas (TcCLB.509965.394 Esmeraldo-like e TcCLB.511497.19 

Non-Esmeraldo-like) são isoformas altamente distintas e estão localizadas nos 

cromossomos 32 de cada haplótipo do clone CL Brener (JACKSON, 2010; KANGUSSU-

MARCOLINO et al., 2013). Estas isoformas são expressas diferencialmente em formas 

epimastigotas de diferentes cepas (podendo ser denominadas “epimastinas”) [MINNING 

et al., 2009; KANGUSSU-MARCOLINO et al., 2013]. 

Recentemente, após análise de homologia de sequências dos aminoácidos das 

amastinas no banco de dados TriTrypDB (2016) por Lemos (2016), considerando 

cromossomos e contigs do clone CL Brener montados, foram encontrados duas 

isoformas de -amastinas, 1- e 2-amastina. A localização cromossômica diverge das 

demais, entretanto ainda não se sabe em qual cromossomo, contudo encontram 

organizadas em tanden em 2 contigs anotados. 

A localização subcelular das amastinas como parte integrante da superfície da 

membrana plasmática de amastigotas é bem descrita tanto em Leishmania spp. como 

em T.cruzi de diferentes cepas (TEIXEIRA et al., 1994; ROCHETTE et al., 2005; CRUZ 

et al., 2012). Contudo uma característica que vem chamando a atenção dos 

pesquisadores, é que a localização não é restrita apenas a membrana plasmática. A 

expressão heteróloga dos 3 subtipos das amastinas em epimastigotas de T. cruzi, 

revelaram uma localização em membranas de organelas citoplasmáticas. Parece que há 

uma sincronia dentro dos grupos, como se as ações acontecessem em pares, é possível 

notar que em um mesmo grupo, alguns elementos estão localizados na superfície da 

membrana plasmática e outros em membranas organelares (KANGUSSU-MARCOLINO 

et al., 2013; LEMOS, 2016). 
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A construção de ferramentas de genética reversa para o estudo funcional das 

amastinas propiciou grandes avanços. Recentemente, em um trabalho publicado em 

colaboração do nosso grupo com o grupo do professor Renato Mortara (UNIFESP), foram 

gerados parasitos da cepa G superexpressores de δ-amastinas selvagens, e notou-se 

que estas proteínas podem estar envolvidas no processo de metaciclogênese e no 

aumento da virulência tecidual em modelo animal (CRUZ et al., 2012). As amastinas já 

foram descritas como sendo um dos potenciais antígenos imunogênicos, tanto em T. cruzi 

quanto Leishmania spp., sendo tratadas com biomarcador relevante para patologias 

causadas por estes parasitos (RAFATI et al., 2006). Em 2015, Paiva e colaboradores 

mostraram que o knockdown das δ-amastinas em Leishmania braziliensis por RNAi 

inviabiliza a infecção in vitro de macrófagos de camundongos, tendo um papel relevante 

neste processo. Em T. cruzi este tipo de análise por RNAi é dificultado pela ausência total 

ou parcial da maquinaria de RNA de interferência (DaROCHA et al., 2004). 

 Ainda se faz necessário uma melhor elucidação funcional dos mecanismos 

biológicos em que as amastinas estão envolvidas nos hospedeiros (vertebrados e 

invertebrados) e nos parasitos. A combinação de ferramentas de genética clássica às 

tecnologias ômicas é essencial para interligar os processos biológicos e funcionais as 

quais estas proteínas estão envolvidas. 

 

2.5. TRANSCRITOMA EM Trypanosoma cruzi  

 

Transcritoma é compreendido como o conjunto completo de transcritos celulares 

em um determinado estágio específico de desenvolvimento ou condição fisiológica. O 

conjunto de dados gerados no transcriptoma é essencial para identificar elementos 

funcionais, interligar componentes moleculares das células e tecidos, quantificar níveis 

de mudanças de expressão de cada transcrito sob diferentes condições e caracteriza 

fatores regulatórios (WANG et al., 2009). Em várias situações transcritoma é tido, de 

forma simplista e errônea, como o conjunto de mRNA total. 

A eficiência da infecção de T. cruzi na célula hospedeira depende de um conjunto 

de mecanismos adaptativos por parte do parasito. Estudos transcritômicos das diferentes 

fases podem fornecer informações de determinantes genéticos envolvidos na dinâmica 
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de diferenciação, infecção e interação parasito-hospedeiro. A caracterização destes 

genes, pode apontar um leque de potenciais candidatos a vacinas. Apesar da publicação 

do genoma do T. cruzi em 2005, os estudos transcritômicos ainda são escassos, devido 

principalmente, a dificuldades de detecção das metodologias, que são imprecisas na 

detecção dos níveis de expressão absoluta de mRNA em tripanossomatídeos (MINNING 

et al., 2009). 

A natureza de regulação da expressão gênica pós-transcricional também se 

mostra como uma barreira. Geralmente uma faixa de genes estágio específico em 

cinetoplastídeos é relativamente menor em comparação com intervalos observados em 

organismos com promotores de RNA pol II (MINNING et al., 2003; CANALES et al., 2006; 

FU et al., 2009). 

O sequenciamento em larga escala de mRNA (RNA-seq) é uma alternativa 

poderosa para estudos de genômica funcional. Este sequenciamento é baseado em 

plataformas de sequenciamento de nova geração (NGS-next generation sequencing), 

que são capazes de gerar milhares de pares de bases em dados de informações em uma 

única corrida (WANG et al., 2009). Estes métodos são baseados em transcrição reversa 

das moléculas de mRNA em cDNA, que são amplificadas e sequenciadas. Após o 

sequenciamento, a leitura das sequências geradas é realizada por meio do mapeamento 

contra um genoma referência, onde se pode deduzir o perfil de expressão e padrão de 

transcrição gênica da amostra sequenciada (OSHLACK et al., 2010; SONESON e 

DELORENZI, 2013). 

As plataformas NGS proporcionam uma detecção transcritômica mais precisa e 

abrangente, especialmente para T. cruzi que possui um genoma com baixa variação (EL-

SAYED et al., 2005). Estudar o transcritoma do T. cruzi é desafiador, pois a abundância 

relativa dos transcritos das famílias multigênicas varia em magnitude tanto na cepa 

quanto na forma analisada (CRUZ et al., 2012; KANGUSSU-MARCOLINO et al., 2013; 

LI et al., 2016). 

O microarray é o método mais utilizado, entretanto apresenta falhas na 

hibridização e hibridizações cruzadas em tripanossomatídeos. O primeiro perfil 

transcritômico de T. cruzi foi publicado em 2003 por Minning e colaboradores, utilizando 

a técnica de microarray. Neste trabalho foi analisado o transcritoma da transição do 
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tripomastigota derivado de cultivo celular em amastigota extracelular em um tempo de 2 

h, a quantidade de genes identificados regulados diferencialmente foi relativamente baixa 

(38 genes). Utilizando uma abordagem otimizada do microarray em 2009 Minning e 

colaboradores, publicaram o transcritoma das 4 formas principais do ciclo de vida do T. 

cruzi, identificando 50% de genes regulados diferencialmente nos 4 estágios. Também 

foi descrito que em grupos de genes parálogos, 10% dos membros apresentam padrões 

de expressão divergente nos estágios analisados. Uma característica interessante 

identificada neste trabalho, foi que a co-regulação de genes regulados positivamente é 

semelhante (76%) em formas presentes no mesmo hospedeiro, como amastigotas e 

tripomastigotas no hospedeiro vertebrado e epimastigotas e tripomastigotas metacíclicos 

no hospedeiro invertebrado. 

 Recentemente foi publicado por Li e colaboradores (2016) o primeiro estudo 

utilizando a metodologia de RNA-seq em epimastigotas, tripomastigota derivados de 

cultivo celular e amastigotas intracelulares. Interessantemente, neste trabalho foi 

identificado cerca de 15 a 30% de genes regulados diferencialmente, contrastando com 

o resultado de 50% encontrado por Minning e colaboradores (2009). Estas porcentagens 

encontradas em T. cruzi sempre são alvos de debates devido ao alto número de famílias 

multigênicas que pode superestimar os valores de genes regulados diferencialmente.  

 Os dados obtidos nas análises transcritômicas, permitem correlacionar padrões 

específicos de cada forma do T. cruzi no ambiente em que está inserido. Tripomastigotas 

expressam diferencialmente proteínas que refletem a sua capacidade de reconhecimento 

celular, sinalização e invasão, como proteínas quinases e proteínas de ligação a 

filamentos intermediários. Epimastigotas expressam mais genes diferencialmente 

regulados em comparação com as demais formas, as classes mais expressivas 

compreendem principalmente a enzimas metabólicas, participantes das vias pentoses 

fosfato e metabolismo de aminoácidos, e proteínas envolvidas na captação de nutrientes, 

como transportadores de carboidratos, nucleosídeos e aminoácidos. Amastigotas 

expressam de maneira elevada proteínas transportadoras de cátions como 

TcCLB.509197.39 e TcCLB.507527.50, esta última possui homologia com um 

transportador de ferro ferroso caracterizado em Leishmania amazonensis, cuja 
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expressão está relacionada ao desenvolvimento intracelular do parasito (MINNING et al., 

2009; LI et al., 2016). 

 Ambos transcriptomas publicados mostram as amastinas como gene 

diferencialmente expresso em amastigotas (δ-amastinas) e epimastigotas (β-amastinas). 

Contudo, pouco se sabe sobre quais as vias e processos em que as amastinas estão 

envolvidas dentro destas formas do parasito. Levando em consideração os resultados de 

expressão regulada dessas proteínas em formas amastigotas e epimastigotas e 

resultados funcionais, de aumento da infecção in vivo e metaciclogênese, torna-se 

essencial avaliar o perfil transcriptômico de T. cruzi superexpressor de δ-amastina, 

buscando encontrar vias ou processos a qual está associada. 

 

2.6. PROTEOMA E IDENTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS INTERATORAS DAS 

AMASTINAS 

 

 Resolver o interactoma de proteínas de membrana é um processo complexo, no 

entanto, as funções de uma variedade de proteínas, somente são compreendidas no 

contexto das interações de redes. As técnicas genéticas (duplo híbrido) e bioquímicas 

(imunoprecipitação) têm fornecido um grande repertório de novas associações 

moleculares, contudo, apresentam limitações, quanto ao organismo modelo utilizado para 

a expressão da proteína, solubilidade da proteína e associações errôneas fracas ou 

transientes, geradas por substânicas fixadora ou por falta da maquinaria de modificações 

pós-traducionais (ROUX et al., 2012). 

 Afim de rastrear interações proteicas em um ambiente mais verossímil ao natural, 

Roux e colaboradores (2012), desenvolveram uma técnica chamada BioID (Proximity-

Dependent Biotinylation) para identificar proteínas vicinais, utilizando uma biotina ligase 

procariota mutada (BirA*R118G). A BirA é uma proteína biotina ligase de 35 kDa de 

Escherichia coli, que promove a biotilinação de proteínas sítio específica. Neste processo 

a proteína de interesse é co-expressa com a BirA. A BirA combina biotina ao ATP 

formando o biotinil-5’-AMP, um componente intermediário altamente reativo, que 

permanece ligado avidamente ao sítio ativo da enzima até encontrar um resíduo de lisina 

proximal localizado em um contexto específico (BECKETT et al., 1999; CHAPMAN-
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SMITH e CRONAN,1999). Na técnica de BioID, é usada uma proteína BirA* que possui 

uma mutação R118G, que diminui a avidez ao biotinil-5’-AMP, resultando em uma 

biotinilação promíscua de aminas primária dependente de proximidade. Estas proteínas 

vicinais de interesse podem ser purificadas por afinidade utilizando estreptavidina 

imobilizada (ROUX et al., 2012). 

 Tanto no proteoma de proteínas totais (ATWOOD et al., 2005), quanto no 

proteoma de membrana (QUEIROZ et al., 2014) das diferentes formas do T. cruzi, não 

foi possível identificar as amastinas. Supomos, que o tamanho reduzido, a expressão e 

a alta hidrofobicidade da proteína, podem ser fatores que dificultem a sua identificação 

utilizando métodos convencionais. Mas cabe ressaltar que foi identificada no 

imunoproteoma de amastigotas de Leishmania uma β-amastina, com alta reatividade a 

soros de cães com leishmaniose visceral (COELHO et al., 2012). Desta forma, utilizamos 

de maneira inédita em T. cruzi, a técnica BioID para avaliar os possíveis interatores das 

amastinas. Esta técnica foi utilizada com êxito em T. brucei por Morriswood e 

colaboradores (2013) na identificação de novos componentes de uma estrutura próxima 

ao bolso flagelar denominada bilobe (formato de anzol), pela expressão de TbMORN1 

fusionada a BirA*. Acreditamos que esta nova abordagem pode permitir a identificação 

de proteínas parceiras/proximais das amastinas em um ambiente nativo. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. GERAL 

 

 Caracterização funcional das δ-amastinas em T. cruzi, aplicando técnicas de 

genética molecular reversa e abordagens ômicas. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

Objetivo 1: Modelar por homologia estrutural as amastinas de T. cruzi e L. braziliense. 

 Comparar as estruturas primárias das δ-amastinas; 

 Realizar modelagem por homologia. 

 

Objetivo 2: Caracterizar funcionalmente amastina de T. cruzi pela expressão de formas 

selvagem e mutadas de δ-amastinas. 

 Determinar a localização subcelular das δ-amastina selvagem e mutadas; 

 Avaliar o efeito da expressão ectópica de δ-amastinas selvagem e mutadas em T. 

cruzi. 

 

Objetivo 3: Identificar genes cuja expressão do mRNA é alterada pela expressão ectópica 

δ-amastinas.  

 Avaliar e comparar os perfis transcritômicos do T. cruzi selvagem a 

superexpressores de δ-amastina::GFP; 

 

Objetivo 4: Identificar prováveis interatores de δ-amastinas pela técnica de BioID 

 Identificar possíveis proteínas parceiras de δ-amastinas. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
4.1. MEIOS DE CULTURA 

 

 Meio LB (Luria-Bertani):  bacto-triptona 10,0 g/L, NaCl 5,0 g/L, extrato de levedura 

5,0 g/L. 

 Meio LB-Ágar: bacto-triptona 10,0 g/L, NaCl 5,0 g/L, extrato de levedura 5,0 g/L 

adição de 1,5% de agar-ágar.  

 Meio LIT (Liver Infusion Triptose) : extrato de levedura 15 g/L, fosfato dibásico de 

sódio 11,56 g/L, glicose 2,2 g/L; hemina 0,02 g/L, infuso de fígado 5 g/L, KCl 0,4 

g/L, NaCl 4,4 g/L, soro fetal bovino 10% (v/v), triptose 5 g/L e pH 7,2 ajustado com 

HCl. 

 Meio TAU (Triatomine Artificial Urine): NaCl 190 mM; KCl 17 mM; tampão fosfato 

8 mM pH 6,0; MgCl2 2 mM e CaCl2 2 mM. 

 Meio TAU3AAG: Meio TAU suplementado com ácido L-glutâmico 50 mM; L-prolina 

10 mM; ácido L-aspártico 2 mM e glicose 10 mM 

 

4.2. SOLUÇÕES  

 

 Solução de bloqueio para Western blot: tampão PBS 1x, tween 20 0,05% (v/v) e 

leite em pó desnatado 5% (p/v).  

 Solução de Brometo de Etídio: 1,0 μg/mL de brometo de etídio em água destilada. 

 Solução de descoloração de proteínas: Metanol 30%, ácido acético 10%, água 

q.s.p.  

 Solução de Ponceau S: Ponceau S (Sigma P-3504) 0,5%, Ácido acético glacial 

1%.  

 Solução para coloração de géis de proteínas SDS-PAGE: Azul de comassie R- 

250 0,1% em metanol:ácido acético:água (45:10:45). 

 Solução TBE para eletroforese de DNA (Tris- Ácido Bórico – EDTA): Tris-base 89 

mM, Ácido bórico 89 mM, EDTA 2 mM pH 8.0.  
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 Tampão de amostra para eletroforese de DNA 6x: Azul de bromofenol 0,25%, 

xileno cianol 0,25%, glicerol 30%.  

 Tampão de amostra de proteínas: Tris-HCl 40 mM pH 6,8; SDS 1%, β- 

mercaptoetanol 2,5%, glicerol 6% e azul de bromofenol 0,005%.  

 Tampão de eletroporação de T. cruzi: KCl 120 mM; CaCl2 15 mM; K2HPO4 10 mM; 

Hepes 25 mM; EDTA 2 mM; MgCl2 5 mM; pH 7.6 

 Tampão de extração de proteína de membrana: Hepes 20mM; KCl 10 mM; MgCl2 

1,5 mM; sacarose 250 mM; DTT 1 mM; PMSF 0,1 mM  

 Tampão de transferência para Western blot: Tris-base 25 mM, Glicina 192 mM, 

Metanol 20%.  

 Tampão de corrida para SDS-PAGE: Tris-HCl 0,037 M pH 8,4, Glicina 192 mM pH 

8,4; SDS 0,1%. 

 Tampão PBS: solução de uso (Phosphate-buffer saline): NaCl 137 mM, KCl 2,7 

mM, Na2HPO4.2H2O 9,1 mM, KH2PO4 1,8 mM, pH 7,4.  

 Tampão PBS TWEEN 20: PBS -Tween 20 0,05%.  

 

4.3. CÉLULAS 

 

Neste trabalho foram utilizados os parasitos da cepa G (grupo I, Amazonas-Brasil 

Opossum) e clones Sylvio X10 cl1 (grupo I, Pará-Brasil, Homo sapiens) e CL Brener 

(grupo VI, Rio Grande do Sul-Brasil, Triatoma infestans) de Trypanosoma cruzi 

(ZINGALES et al., 2009). As culturas axênicas das formas epimastigotas destas estirpes 

foram mantidas em fase logarítmica de crescimento, com densidade celular entre 1 e 2 x 

107 parasitos/mL, em meio Liver Infusion Tryptose – LIT, suplementado com 10% de Soro 

Fetal Bovino - SFB (BRENER E CHIARI, 1965; TEIXEIRA e YOSHIDA, 1986).  

A linhagem celular de mamífero utilizada foi LLC-MK2, célula epitelial aderente de 

rim de Macaca mulatta Rhesus. As células foram mantidas em meio RPMI 1640 (Gibco 

– com adição de NaHCO3 2 g/L; hepes 4,8 g/L; pH 7,4 ajustado com NaOH 5M) com 5% 

de SFB em estufa sob atmosfera controlada com 5% CO2 à 37ºC.  

  



 

45 
 

4.3.1. Cultivo de Epimastigotas em fase logarítmica de crescimento  

 

As culturas axênicas de T. cruzi foram mantidas em meio LIT suplementado com 

10% de SFB à 28 °C e a cada 3 dias foram feitos repiques para uma densidade celular 

de 1 x 106 parasitos/mL. As formas epimastigotas em fase logarítmica de crescimento 

foram obtidas após 72 e 96 horas de cultivo (partindo de uma densidade inicial de 1 x 106 

parasitos/mL), em que a densidade celular é de aproximadamente 1 a 2 x 107 

parasitos/mL. O tempo de obtenção destas formas para cada cepa, foi estabelecido 

conforme a curva de crescimento dos parasitos (item 4.6.10.) em meio LIT à 28 °C 

(BRENER E CHIARI, 1965). 

 

4.3.2. Obtenção de Tripomastigotas metacíclicos  

 

As formas epimastigotas no início da fase estacionária de crescimento, ou seja, 

no quinto dia de cultivo com densidade celular de aproximadamente 5 e 7 x 107 

parasitos/mL, foram coletadas por centrifugação a 5000 rpm por 10 minutos à 8 °C. Após 

a centrifugação, as células foram submetidas ao estresse nutricional brando por 1 h em 

meio TAU - Triatomine Artificial Urine, na concentração de 5 x 108 parasitos/mL à 28 °C. 

Estas epimastigotas em diferenciação, após esse tempo de precondicionamento de 1 h, 

foram inoculadas em garrafas de cultivo de 75 cm2 contendo 50 mL de meio TAU3AAG, 

em uma concentração de 5 x 106 parasitos/mL, e incubadas à 28 °C por 7 dias sem 

agitação para a diferenciação em tripomastigotas metacíclicos (TM) (CONTRERAS et al., 

1985).  

Nestas circunstâncias e sem agitação, os tripomastigotas metacíclicos 

diferenciados ficam livres no sobrenadante da cultura e os epimastigotas indiferenciados 

permanecem aderidos à parede da garrafa de cultivo. Ao desfecho dos 7 dias, nota-se 

50 a 80% de tripomastigotas metacíclicos diferenciados no sobrenadante. Esta faixa de 

diferenciação é muito variável devido as características particulares de diferenciação de 

cada cepa em meio TAU3AAG (BONALDO et al., 1988).  
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4.3.3. Obtenção de Tripomastigotas Derivados de Cultivo Celular 

 

 A linhagem celular LLC-MK2 foi cultivada em meio RPMI 1640 (Gibco) 

suplementado com 5% de SFB (Gibco) em garrafas de 25 cm2, atmosfera de 5% CO2 a 

37 ºC por 48 h, tempo necessário para atingirem uma confluência de aproximadamente 

70 a 90%. Estas células foram lavadas com 5 mL de meio RPMI sem soro fetal bovino e 

tripsinizadas por 3 minutos com 1 mL de Tripsina-EDTA 0,05% (Gibco) em estufa à 37 

ºC com 5% CO2. Passado esse período a tripsina foi inativada adicionando 5 mL de meio 

RPMI 5% SFB e transferidas para uma garrafa 75 cm2, com um adicional de 15 mL de 

RMPI 5% SFB. Estas células foram cultivadas por 72 h (confluência entre 80 e 90%) e a 

cada 24 h o meio RPMI 5% SFB foi trocado. Atingida a confluência as células foram 

novamente tripsinizadas como descrito anteriormente e o conteúdo foi dividido em duas 

garrafas de 150 cm2, onde foram mantidas por 48 h.  

 No dia da infecção, as células foram mantidas em meio RPMI sem SFB por meia 

hora, com o propósito de retirar o excesso de proteínas do soro e deixar a superfície 

celular mais apta a infecção pelos TMs. Posteriormente os parasitos diferenciados por 7 

dias em meio TAU3AAG (sem purificação prévia dos tripomastigotas metacíclicos) foram 

adicionados a cultura de LLC-MK2, numa proporção parasitos/célula 50:1. Esta cultura 

infectada, foi mantida em 20 mL de meio RPMI suplementado com 2% de SFB por 24 h 

em estufa à 37 ºC e 5% CO2. Passado este tempo, a cultura foi lavada 2 x com 10 mL de 

RPMI sem SFB e foi adicionado 20 mL de RPMI com 5% de soro de cavalo não inativado 

(CultiLab - LTDA), para a eliminação de formas epimastigotas que são sensíveis as 

enzimas do sistema complemento. Esta cultura foi incubada por 24 h em estufa à 37 ºC 

e 5% CO2, seguidamente foi lavada 2 x com 10 mL de RPMI sem soro e adicionado 20 

mL de RPMI com 2% de SFB e incubadas à 37 ºC e 5% CO2. Essas células infectadas 

foram mantidas nesta condição por aproximadamente 10 dias, tempo necessário para o 

maior pico de liberação de tripomastigotas derivados de cultivo celular (TCTs) no meio 

de cultura. 

 A obtenção dos TCTs, foi realizada mediante ao recolhimento do meio de cultura 

- que continha estas formas livres – em tubos de 50 mL e posterior centrifugação a 5000 

rpm 10 minutos 4 ºC. No transcorrer do processo os TCTs foram lavados 1 x com PBS 1 
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x, nas mesmas condições de centrifugação, contados e utilizados no experimento. 

Somente foram utilizadas neste trabalho as culturas que continham uma pureza de 80 a 

100% de TCTs. 

 

4.3.4. Obtenção de Amastigotas Extracelulares 

 

As formas Amastigota Extracelulares (AEs) foram obtidas segundo o protocolo de 

Hernández-Osório e colaboradores (2009) modificado. As formas TCTs purificadas, 

foram incubadas em 20 mL de meio RPMI pH 5 com privação de SFB, numa densidade 

de 5 x 106 parasitos/mL em frasco de cultivo de 75 cm2. Seguidamente os parasitos foram 

incubados em estufa à 37 ºC e 5% CO2 por 12 h, para a cepa G, e 24 h para o clone CL 

Brener. 

Após este período de diferenciação, o meio foi coletado e submetido a uma pré-

centrifugação de 800 rpm por 5 minutos 4 ºC. Posteriormente foi deixado em repouso por 

1 h em estufa à 37 ºC com 5% CO2, para que os TCTs que não se diferenciaram 

pudessem se deslocar para o sobrenadante, deixando no pellet somente as AEs. O 

sobrenadante foi descartado, com o devido cuidado para não se desfazer o pellet, e as 

AEs foram lavadas 1 x com PBS 1 x. Somente foram usadas as culturas com pureza 

entre 80 a 100% de AEs. 

 

4.4. CLONAGEM DOS GENES DE INTERESSE E VETORES 

 

4.4.1. Obtenção de DNA Genômico 

 

 Um total de 2 x 107 epimastigotas em fase logarítmica de crescimento do clone CL 

Brener foram coletadas do meio LIT por centrifugação a 5000 rpm por 10 minutos 4 ºC. 

As células foram lavadas em PBS 1 x, suspensas em 100 μL de Tris-EDTA (100 mM; pH 

8) e lisadas pela adição de SDS 10% (concentração final de 1%) por 10 minutos a 55 °C. 

Ao homogenato foi adicionado acetado de potássio 5 M (concentração final 150 mM) e 

incubado 5 minutos no gelo. Seguidamente foi centrifugado a 15000 rpm 5 minutos e o 

sobrenadante foi transferido para outro tubo. A esta fração foi adicionado 2 volumes de 
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etanol absoluto e subsequentemente foi homogeneizada, centrifugada a 15000 rpm 5 

minutos, lavada 2 x com etanol 70% nas mesmas condições de centrifugação e 

ressuspensa em água ultrapura estéril. O DNA genômico foi armazenado a - 20 ºC até a 

sua utilização. A qualidade do DNA extraído foi analisada por eletroforese em gel de 

agarose e quantificação no espectrofotômetro NanoDrop (Agilent Technologies). 

 

4.4.2. Amplificação dos genes codificadores e construção do Vetores de expressão 

 

Os iniciadores selecionados para a amplificação dos genes de interesse foram 

desenhados com o auxílio do programa Oligo Calc (Oligonucleotide Properties 

Calculator) e estão listados na Tabela 1 e 2.  

A clonagem do gene TcA21 da amastina foi realizada nos sítios XbaI e BamHI do 

vetor pTREXGFPNeo (DaROCHA et al., 2004). Os mapas destes vetores estão ilustrados 

na figura 4. 

 
FIGURA 4 – MAPA DOS VETORES pTREXGFPNeo E pTREXAmaFGFPNeo 

 

 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Rib. Spacer e Rib.Promoter, regiões promotoras de RNA ribossômico que asseguram um alto nível 
de cópias plasmidial. HX1, região 5’ UTR do gene TcP2Beta, sinal altamente eficiente para o 
processamento do mRNA por trans-splicing. GFP região codificadora da proteína verde fluorescente. 
GAPDH IR região intercodificadora da desidrogenase gliceraldeído-3-fosfato, sinal eficiente para a 
poliadenilação do GFP e reação de trans-splicing de Neo. NEO, gene de resistência a Neomicina. gGAPDH 
3’, sinal de poliadenilação em Neo. XbaI/BamHI: sequência presente no pTREXGFPNeo para 
recombinação com sítio XbaI/BamHI presente no produto PCR TcA21 amplificado com os iniciadores senso 
e anti-senso. 
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As construções do pTREXAmaFGFPNeo e dos vetores contendo as formas 

mutadas e truncada da amastina (Figura 5) foram realizadas por Souza-Melo (2012) no 

projeto intitulado “Caracterização funcional das δ-amastinas de Trypanosoma cruzi” 

(SOUZA-MELO, 2012), contudo a descrição sucinta de como foi efetuada, torna-se 

pertinente, para um melhor entendimento das estratégias utilizadas.  

A amplificação do gene de TcA21, foi realizada por PCR do DNA genômico do 

clone CL Brener com os iniciadores senso e anti-senso (tabela 1 e 2) desenhados para 

gerar um amplicon de aproximadamente 540 pb com as sequências dos sítios de 

restrição XbaI/BamHI, para permitir a ligação do produto de PCR com a sequência 

complementar XbaI/BamHI do vetor pTREXGFPNeo digerido e purificado (Figura 4). Uma 

vez purificados, os fragmentos amplificados foram digeridos com as enzimas 

XbaI/BamHI, possibilitando a recombinação com o vetor pTREXGFPNeo, também 

digerido com mesmas enzimas, gerando assim o vetor pTREXAmaGFPNeo. 

Subsequentemente a obtenção do vetor pTREXAmaGFPNeo, foram construídos 

os vetores das proteínas mutantes da amastina, com 5 Treoninas mutadas para Alanina 

(T37,40,44,55,60A) pTREX5TmAFGFPNeo e com 1 Cisteínas mutada para Alanina 

(C42A) pTREX1CmAFGFPNeo, utilizando uma técnica chamada Megaprimer-based 

polymerase chain reaction (GeneMorph II Random Mutagenesis Kit – Agilent).  Uma 

forma truncada, contento a primeira região transmembrana (TM1 – provável peptídeo 

sinal de endereçamento a membrana) mais uma porção do primeiro loop extracelular 

(ECL1) pTREXA-SPGFPNeo (Figura 5) também foi construída. A metodologia utilizada 

para a geração destes vetores é descrita detalhadamente por Souza-Melo, 2012. 

A mutações foram confirmadas por sequenciamento em sequenciador automático 

3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystem) e as sequências obtidas analisadas por 

BLAST (ALTSCHUL et al., 1997). A confirmação dos vetores também foi feita por 

digestão com as enzimas XbaI, XhoI, BamHI e NheI 
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FIGURA 5 – DESENHO ESQUEMÁTICO DAS CONSTRUÇÕES DAS AMASTINAS MUTANTES E 
TRUNCADA 

 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: TM1 - 4, regiões transmembranas da amastina; ECL1 – 2, loops extracelulares; ICL, loop 
intracelular; (▲) aminoácidos mutados. AmaF::FGP, amastina selvagem fusinada a GFP; 5TmAF::GFP, 
amastina com 5 mutações nas treoninas para alanina (T37,40,44,55,60A); 1CmAF::GFP, amastina com a 
cisteína 42 mutada para alanina (C42A); A-SP::GFP, proteína truncada contendo a primeira 
transmembrana da amastina (provável peptídeo sinal) e uma parte da ECL1. 
 
 Na tentativa de validarmos os dados de localização e identificarmos possíveis 

proteínas parceiras das δ-amastinas de T. cruzi, construímos os seguintes vetores de 

expressão da amastina com diferentes tags.  

Inicialmente construímos um vetor de expressão heteróloga pTREXBirA*HANeo, 

este vetor contém uma tag de biotina ligase mutada (BirA* - R118G), que biotinila 

promiscuamente proteínas proximais, metodologia esta chamada BioID (proximity-

dependent biotin identification) (ROUX et al., 2012). Para gerar o produto de PCR que 

continha a BirA* - HA, fragmento de 1040 pb, foi utilizado como molde o vetor pcDNA3.1 

MCS-BirA(R118G)-HA (Addgene) com os iniciadores senso e anti-senso listados nas 

tabelas 1 e 2. Esse fragmento continha em uma extremidade sítios de restrição 

XbaI/BamHI e em outra BglII/XhoI, complementares ao vetor pTREXAma394GFPNeo 

(KANGUSSU-MARCOLINO et al., 2013). O vetor pTREXAma394GFPNeo foi utilizado 

porque ele apresenta um sítio único de BamHI, o sítio a mais existente antes de HX1 no 

vetor original (pTREXGFPNeo) foi deletado, este fator facilita as estratégias de clonagem. 

O produto purificado (BirA* - HA), foi digerido com as enzimas XbaI/XhoI e clonado 

no vetor pTREXAma394GFPNeo, previamente digerido com as mesmas enzimas. A 
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digestão do pTREXAma394GFPNeo com XbaI/XhoI, libera o fragmento da Amastina 394 

fusionada a GFP (Ama394GFP), que é descartado no processo de purificação, deixando 

somente cerne do vetor de expressão com as extremidades complementares ao inserto 

digerido XbaI/XhoI. A ligação dos fragmentos foi realizada gerando um vetor 

pTREXBirA*HANeo (Figura 6).  

 
FIGURA 6 – MAPA DO VETOR pTREXBirA*-HANeo 

 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Primer 1 e 2, iniciadores contendo os sítios de restrição para a clonagem no vetor de expressão 
heteróloga em T. cruzi pTREXAma394GFPNeo; pcDNA3.1 MCS-BirA*-HA, DNA molde para a amplificação 
da BirA*-HA; pTREXBirA*-HANeo, vetor construído a partir da recombinação do fragmento BirA*-HA 
digerido com XbaI e XhoI com o cerne do vetor pTREXAma393GFPNeo digerido com as mesmas enzimas. 
 
 

O vetor pTREXBirA*-HANeo foi usado posteriormente como aceptor do inserto 

contendo a sequência da δ-amastina provinda do vetor pTREXAmaFGFPNeo. Para isso, 

tanto o pTREXBirA*-HANeo quanto o pTREXAmaFGFPNeo foram digeridos com as 

enzimas XbaI e BamHI e purificados. O vetor pTREXBirA*-HANeo neste processo foi 

somente linearizado para receber o inserto de aproximadamente 540 pb, correspondente 

ao fragmento de δ-amastina provindo do pTREXAmaFGFPNeo. Após a ligação dos 

fragmentos foi gerado assim o vetor pTREXAmaBirA*-HANeo (Figura 7). 
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Um outro vetor, contento uma tag menor que GFP e BirA*-HA foi gerado, o 

pTREXAmaHA Neo (Figura 8), que possui a δ-amastina fusionada a Hemaglutinina A 

(HA). A construção deste vetor teve como propósito um controle a mais para os ensaios 

fenotípicos e identificação de proteínas parceiras das δ-amastinas. 

O vetor pTREXAmaHA Neo foi gerado a partir da amplificação da δ-amastina do 

vetor pTREXAmaGFPNeo com os iniciadores senso HX1 e anti-senso amastina HA 

(Tabela 1 e 2). O produto de PCR desta amplificação (Figura 5) continha a região do HX1, 

δ-amastina e HA com sítios de BamHI no final da codificadora da amastina e XhoI no final 

da tag HA. Este fragmento foi purificado e digerido com as enzimas XbaI e XhoI, que 

flanqueiam a extremidade inicial da δ-amastina e final da tag HA, respectivamente. 

Posteriormente este fragmento foi recombinado ao arcabouço do 

pTREXAma394GFPNeo previamente digerido com as mesmas enzimas, dando origem 

assim ao vetor pTREXAmaHA Neo. 

Objetivando uma validação dos experimentos, também foram criadas versões dos 

vetores com os genes repórteres GFP e HA com resistência a Higromicina. Para isso, foi 

utilizado o cassete de expressão de Higromicina do vetor pTREXGFPHygro (DaROCHA 

et al., dados não publicados, 2004), obtido por digestão XhoI/NheI. Este cassete 

contendo as regiões GAPDH IR – Hygro – gGAPDH 3’ foi transferido para os cernes dos 

vetores pTREXAmaHA Neo e pTREXAma40GFPNeo (KANGUSSU-MARCOLINO et al., 

2013), digerido com as mesmas enzimas e purificados, dando origem, assim aos vetores 

pTREXAmaHA Hygro e pTREXAma40GFPHygro, respectivamente (Figura 9). 
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FIGURA 9 – MAPAS DOS VETORES pTREXAmaHAHygro E pTREXAma40GFPHygro 

 
 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: pTREXAma40GFPHygro. pTREXAmaHA Hygro e pTREXAma40GFPHygro, com os sítios de 
restrição das enzimas utilizadas para a recombinação do cassete GAPDH IR – Hygro – gGAPDH 3’ 
provindo o vetor pTREXGFPHygro. 
 

4.4.3 . Preparo de célula competente 

 

 As células bacterianas da estirpe Escherichia coli DH10B, foram cultivadas a partir 

do estoque de glicerol 50% estriado em placa contendo meio LA suplementado com 

Estreptomicina (80 μg/mL), incubada em estufa à 37 ºC. Após o crescimento durante à 

noite, uma colônia foi coletada e feito um pré-inóculo em 4 mL de LB suplementado com 

antibiótico e incubado à 37 ºC por cerca de 16 h sob agitação constante de 150 rpm. 

Decorrido este tempo o pré-inóculo foi diluído 100 vezes em meio LB sem antibiótico e 

cultivado nas mesmas condições até atingir a DO 0,4 a 0,6. A cultura foi mantida em 

banho de gelo por 20 minutos, com posterior centrifugação de 4000 rpm 8 minutos a 4 

ºC. O sobrenadante foi descartado, o precipitado foi suspenso em 30 mL de MgCl2 100 

mM e foi centrifugado nas mesmas condições anteriores. O sobrenadante foi descartado, 

o precipitado suspenso em 30 mL de CaCl2 100 mM e incubado em banho de gelo por 

30 minutos. Em seguida, foi centrifugado a 4000 rpm 8 minutos 4º C, subsequentemente 

o sobrenadante foi descartado e o precipitado suspenso em 2 mL de uma solução CaCl2 
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85 mM Glicerol 15%. Foram feitas alíquotas de 200μL e estocadas a - 80º C (SAMBROOK 

et al., 1989). 

 

4.4.4. Transformação bacteriana de célula quimiocompetente 

 

As reações de interesse (produto de PCR, ligação ou plasmídeo purificado) foram 

incubadas com 200 μL da suspensão de E. coli quimiocompetente (item 4.4.3) por 30 

minutos em banho de gelo. Passado este tempo, foi feito um choque térmico pela 

incubação à 42 ºC por 2 minutos, seguido de incubação de 3 minutos no gelo e posterior 

adição de 800 μL de meio LB para incubação sob agitação constante de 150 rpm à 37 ºC 

por 45 minutos. 

Alíquotas de 100 μL e 900 μL foram espalhadas em meio LA suplementado com 

ampicilina (100 μg/mL) e incubadas à 37 ºC por 16 horas. As colônias crescidas nessas 

condições foram analisadas por PCR de colônia, conforme descrito nos itens a seguir. 

 

4.4.5. PCR de colônia 

 

Após o crescimento em meio seletivo, cada colônia foi coletada isoladamente com 

ponteira estéril e suspensa em reação de PCR contento os oligonucleotídeos iniciadores 

que anelam nas regiões de interesse e repicadas em placas em meio LA suplementado 

com ampicilina (100 μg/mL). Foram consideradas positivas, as colônias que 

apresentaram amplificação do fragmento de PCR com o tamanho esperado. Estas 

colônias tiveram o DNA plasmidial extraído (item 4.4.6.) e foram confirmadas 

adicionalmente por digestão com endonucleases de restrição. 

 

4.4.6. Extração de DNA plasmidial em pequena escala 

 

 Os clones bacterianos positivos foram inoculados em 4 mL de meio LB 

suplementado com 100 μg/mL de ampicilina e incubados à 37 ºC por 16 h sob agitação 

a 150 rpm. Após o tempo de crescimento a cultura foi então coletada e o DNA plasmidial 

extraído pelo método de lise alcalina como descrito por Sambrook e colaboradores, 1989. 
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O DNA foi precipitado com isopropanol 0,61 volumes, lavado com etanol 70%, foi 

suspenso em 30 μL de água ultrapura e mantido a – 20 ºC até a sua utilização. A 

quantificação do DNA plasmidial foi realizada por espectofotometria no aparelho 

NanoDrop.  

 

4.4.7. Extração de DNA plasmidial em larga escala 

 

Quantidades maiores de DNA plasmidial com uma melhor qualidade foram 

extraídas utilizando o Kit QIAGEN Plasmid Plus Midi, conforme descrito no manual da 

QIAGEN. Foi feito um pré-inóculo das colônias positivas em 4 mL de meio LB 

suplementado com 100 μg/mL de ampicilina e incubadas à 37 ºC por 16 h sob agitação 

constante de 150 rpm. Transcorrido este tempo, a cultura foi diluída 100 vezes em 200 

mL de meio LB suplementado com 100 μg/mL de ampicilina e novamente incubada nas 

mesmas condições anteriores. As culturas foram centrifugadas a 5000 rpm e o DNA foi 

extraído conforme instruções do fabricante. O DNA foi suspenso em 100 μL de água 

ultrapura e mantido a - 20 ºC até a sua utilização. A quantificação do DNA foi realizada 

por espectofotometria no aparelho NanoDrop. 
 

4.5. TRANSFECÇÃO E SELEÇÃO DOS PARASITOS 

 

4.5.1. Transfecção de Trypanosoma cruzi por eletroporação 

 

As culturas de epimastigotas em fase logarítmica de crescimento foram 

transfectadas segundo o protocolo de DaRocha e colaboradores (2004) modificado. Um 

total de 4 x 107 parasitos foi utilizado por eletroporação. Os parasitos foram coletados por 

centrifugação a 5000 rpm por 5 minutos 4 ºC. O sobrenadante foi descartado e o 

precipitado foi lavado 1 x com tampão de eletroporação gelado. Seguidamente o 

precipitado foi suspenso em 400 μL de tampão de eletroporação gelado e foram 

adicionados 50 μg de DNA plasmidial (diluído para ficar em um volume final de 50 μL). O 

homogenato (450 μL) parasito/DNA foi transferido para a cubeta de eletroporação estéril 

(Bio-Rad, 0,2 cm de GAP), pré-resfriada. As amostras foram submetidas a 3 pulsos de 
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300 volts, 500 μF, utilizando o eletroporador GenePulser® ΙΙ Apparatus (Bio-Rad) com 

intervalos de 60 segundos entre eles. Os parasitos foram mantidos em banho de gelo 

entre os pulsos. 

Após a eletroporação, as cubetas foram transferidas para um banho de gelo por 3 

minutos, sendo os parasitos em seguida transferido para garrafas de cultura estéril (25 

cm2) contendo 5 mL de meio LIT suplementado com 10% de SFB. Esta cultura foi 

incubada por 24 h à 28 ºC.  

 

4.5.2. Seleção de Trypanosoma cruzi eletroporado 

 

Decorrido o tempo 24 h de recuperação pós-transfecção, foi feita uma diluição 1:5 

dos parasitos em meio LIT com 300 μg/mL de G418 (análogo da Neomicina) para iniciar 

a seleção que foi completada até a morte do controle negativo que não possui o vetor 

com o gene de resistência a Neomicina. Para a cepa G e clone Sylvio X10 a dosagem 

letal de seleção foi 500 μg/mL e o clone CL Brener 300 μg/mL. 

 

4.6. ABORDAGENS DE GENÉTICA REVERSA PARA A CARACTERIZAÇÃO 

FUNCIONAL DAS δ-AMASTINAS DE T. cruzi  

 

4.6.1. Localização das proteínas com tag de proteína verde fluorescente (GFP) 

 

 As células de T. cruzi transfectadas com os vetores pTREX(n)GFP, foram 

visualizadas ao microscópio confocal. Epimastigotas em fase logarítmica de crescimento 

(1 x 107) foram centrifugados por 5 minutos a 5.000 rpm e fixadas com paraformaldeído 

4% por 5 minutos. O sedimento de células foi lavado 1 x com PBS 1 x e suspenso em 

500 μL de solução PBS 1 x - DAPI 0,1 μg/mL. A suspensão foi incubada por 5 minutos à 

temperatura ambiente, para permitir que o DAPI se intercalasse entre as bases do DNA. 

As células foram novamente centrifugadas a 5000 rpm por 5 minutos e suspensas em 50 

μL de fluoromount G (sigma), meio de montagem à superfície de vidro. Uma gota de 4 μL 

desta suspensão foi adicionada a lâmina, selada com lamínula e visualizada ao 

microscópio confocal Nikon A1RSiMP (NIKON, Tokyo,Japan), utilizando objetivas de 60 
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X( com zoom de 2,2 X), imersas em óleo. Na obtenção das imagens foi utilizado para o 

GFP laser 488 para excitação e filtro de intervalo (“band pass”) de 500-550nm e para o 

DAPI 405 para excitação e filtro de intervalo ("band pass") de 425 - 475 nm. O software 

Imaging Software Nis Elements 4.20 (NIKON, Tokyo, Japan) foi utilizado para a 

visualização das imagens e produção de animações em 3D pelo uso das fatias ópticas 

(Z slices). 

 

4.6.2. Imunolocalização por fluorescência indireta 

 

 A visualização e localização de proteínas endógenas foi realizada utilizando 

protocolo de imunofluorescência indireta como descrito por Holetz e colaboradores 

(2007) modificado. Após a coleta de 1 x 107 parasitos a 5000 rpm por 5 minutos 4 ºC, foi 

realizada a fixação como descrita anteriormente (item 4.6.1.). As células foram lavadas 

uma vez com PBS 1 x e suspensas em 100 μL de PBS 1 x. Em seguida, foi adicionado e 

espalhado 10 μL desta suspensão em uma lamínula limpa, que permaneceu em capela 

de fluxo laminar até a sua secagem. Decorrido este tempo uma solução de Triton X-100 

0,1% foi adicionada por durante 3 minutos para a permeabilização destes. 

Posteriormente, as lamínulas foram lavadas com 200 μL PBS 1 x e bloqueadas com PBS 

contendo 4% de albumina bovina (BSA - sigma) por 1 h à 4 ºC em câmara úmida. Após 

o período de bloqueio, as lamínulas foram lavadas com PBS 1 x e incubadas por 1 h a 4 

ºC com o anticorpo primário de interesse (anti- -tubulina ou anti-HA), produzido em 

camundongo, diluído 1:500 em PBS 1 x. Em seguida, as lamínulas foram lavadas com 

PBS 1 x e incubadas por 1 h à 4 ºC com o anticorpo secundário anti-IgG de camundongo 

conjugado com Alexa 594 diluído 1:500. Para a coloração da cromatina as lamínulas 

foram incubadas com 1 μg/mL de DAPI em PBS 1 x à temperatura ambiente por 5 minutos 

seguido de lavagens com PBS 1 x. Foi adicionado fluoromount G e em seguida as 

lamínulas foram vertidas e seladas. As imagens foram obtidas nas mesmas condições 

do item 4.6.1. O diafragma foi ajustado para a fluorescência emitida por DAPI 425 - 475 

nm e Alexa 594 570 – 620 nm. 
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4.6.3. Análise de fluorescência por citometria de fluxo 

 

Para avaliar a população de parasitos fluorescentes nas culturas selecionadas, 

epimastigotas de T. cruzi em meio LIT em fase logarítmica de crescimento, foram diluídas 

em LIT para uma densidade de 2 x 106 parasitos/mL e analisadas em citômetro de fluxo 

FACSCalibur (Becton Dickinson). Os parâmetros estabelecidos para a análise foram 

fixados baseados no valor de corte da autofluorescência das formas selvagens da cepa 

G, clone Sylvio X10 e clone CL Brener de T. cruzi. A fluorescência de GFP foi determinada 

em filtro FL1 (530/30), no total de 10.000 eventos. Os dados gerados pela citometria de 

fluxo foram analisados pelo programa Cyflogic versão 1.2.1 

 

4.6.4. Obtenção de extrato proteico total de epimastigotas de T. cruzi 

 

Para avaliar o nível de expressão da δ-amastina::GFP nas três formas do T. cruzi 

(epimastigota, tripomastigota derivada de cultivo celular e amastigota extracelular), foram 

preparados extratos proteicos totais das cepas selvagens (wild-type “WT”) e 

superexpressores. Um total de 1 x 107 parasitos foram coletados por centrifugação a 5000 

rpm por 5 minutos à 4 ºC e lisados em 100 μL de tampão de amostra SDS-PAGE 1 x, as 

amostras foram desnaturadas por 5 minutos à 95 ºC e passadas extensivamente em 

seringa de 1 mL com agulha de 3,8 nm de diâmetro. As amostras foram mantidas a - 80 

ºC até a sua utilização. 

 

4.6.5. Obtenção de frações enriquecidas de membrana 

 

O fracionamento de proteínas membranares foi realizado para investigar a 

presença de δ-amastina WT e mutantes em sua composição de acordo com o protocolo 

de Berger e Kretzler (2002) modificado. Epimastigotas em fase logarítmica de 

crescimento (1 x 109 parasitos), foram coletadas por centrifugação a 5000 rpm por 5 

minutos à 4 ºC, lavadas uma vez em PBS 1 x e suspensas em 3 mL de tampão de 

extração de fração de membrana. Em seguida os parasitos foram lisados em 5 ciclos de 

congelamento no nitrogênio líquido e descongelamento em água à 50 ºC. O lisado foi 
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centrifugado a 5000 rpm por 10 min e o sobrenadante (extrato proteico total - ET) foi 

submetido à ultracentrifugação a 105.000 g, 4 ºC por 1 h. O sobrenadante desta 

centrifugação continha a fração enriquecida de proteínas citoplasmáticas (CFr) e o 

sedimento a fração enriquecida de membrana (MFr). A fração enriquecida de membrana 

foi suspensa em 100 μL de tampão de extração de proteína de membrana. As 

concentrações proteicas das amostras foram determinadas segundo o método 

quantitativo de Bradford (1976) pela leitura das absorbâncias a 600 nm, comparando os 

resultados com uma curva padrão de BSA. As amostras foram armazenadas à - 80 ºC 

até a sua utilização. 

 

4.6.6. Eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante (SDS-PAGE) 

 

 Para análises por eletroforese em gel SDS-PAGE, a quantidade de proteína 

aplicada foi normalizada pelo número de parasitos por canaleta (1 x 106 

parasitos/canaleta). Cerca de 10 μL do extrato proteico total (1 x 107 parasitos/mL) foram 

submetidos à separação eletroforética em gel de poliacrilamida 12% (solução 29:1 de 

acrilaminda 4% e bisacrilamida 0,1%; Tris-HCl 375 mM pH 8,8; 0,1% de SDS) 

[SOBIESZEK, 1994]. A corrida foi feita em cuba de eletroforese vertical (Bio-Rad) com 

tampão SDS-PAGE 1 x a 100 V até o desaparecimento do marcador.  

 

4.6.7. Coloração de géis SDS-PAGE com azul de comassie 

 

Os géis foram corados com solução corante Azul de Coomassie por 3 h, seguido 

de descoloração em solução de metanol 30% e ácido acético 10% por 4 h. 

 

4.6.8. Coloração de géis SDS-PAGE com nitrato de prata 

 

Depois de realizada a corrida eletroforética, gel foi lavado por 5 minutos com água 

destilada e fixados em solução fixadora (etanol 40%; ácido acético 12% e formaldeído 

0,02%) por no máximo 16 h. Em seguida foi lavado 2 x com etanol 30% por 10 minutos e 

1 x com água destilada por 20 minutos sob agitação. Foi então sensibilizado com 
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tiossulfato de sódio 0,02% por 1 minuto e lavado 3 x com água destilada. 

Subsequentemente, foi corado com nitrato de prata 0,1% sob agitação em banho de gelo 

por 20 minutos. Transcorrido este tempo foi lavado 5 x com água destilada e revelado em 

solução de revelação (carbonato de sódio 3% e formaldeído 0,05%) até o aparecimento 

das bandas. Após este passo foi lavado 3 x com água destilada e a revelação foi 

interrompida com a adição de ácido acético 5% por 1 minuto. O gel foi lavado 3 x com 

água destilada por 10 minutos e armazenado com água destilada em frasco vedado a 4 

ºC por no máximo 3 dias. 

 

4.6.9. Imunodetecção de proteínas 

 

4.6.9.1. Imunodetecção direta 

 

 As proteínas biotiniladas foram submetidas a eletroforese em gel de poliacrilamida 

12% e transferidas para uma membrana de nitrocelulose Hybond-C (Amersham) em cuba 

de transferência semi-úmida (BioRad) a 10 V por 45 minutos. A membrana foi bloqueada 

por 1 h com solução de bloqueio lavada 3 x com solução de lavagem e incubada com o 

estreptoavidina conjugada a peroxidase na diluição 1:5000 por 30 minutos. 

Posteriormente foi revelada em filme radiográfico (Amersham HyPerfilm ECL) por 

quimioluminescência (Kit Amersham ECL Western blotting detection reagent). 

 

4.6.9.2. Imunodetecção indireta 

 

 As proteínas submetidas a eletroforese em gel de poliacrilamida 12% foram 

transferidas para uma membrana de nitrocelulose Hybond-C (Amersham) e incubadas 

com o anti-soro primário de interesse por 1 h (anti- -tubulina na diluição de 1:3000, 

cedido gentilmente pelo Prof. Renato Mortara - UNIFESP; anti-GFP Santa Cruz 1:3000, 

cedido gentilmente pela Prof.ª Santuza Teixeira - UFMG; anti-HA 1:2000 Invitrogen; anti-

GP35/50 10D8 1:3000, cedido gentilmente pela Prof.ª Nobuko Yoshida - UNIFESP). 

Posteriormente foram incubadas com IgG conjugado a peroxidase de camundongo 
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(Thermo ScientificTM) e foi revelado por quimioluminescência (Kit Amarsham ECL 

Western blotting detection reagent). 

 

4.6.10. Curva de crescimento de epimastigotas selvagens e transgênicas 

 

 As formas epimastigotas em fase logarítmica de crescimento foram 

avaliadas quanto a sua taxa de crescimento partindo-se de um inóculo de 0,5 x 105 

parasitos/mL em meio LIT suplementado com 10% com ausência de G418. Durante 7 

dias uma alíquota foi retirada e as células foram contadas em câmara de Neubauer em 

duplicata nos quadrantes menores em microscópio óptico (Leica) na objetiva de 40 x. A 

análise estatística foi verificada mediante três experimentos independentes, pelo 

programa GraphPad Prism 5, utilizando o teste de two-way Anova. 

 

4.6.11. Análise de diferenciação de formas epimastigotas em tripomastigotas 

metacíclicas 

 

A metaciclogênese foi analisada por meio do crescimento de epimastigotas em 

meio LIT suplementado com 10% de SFB sem G418 por 13 dias. Durante este período, 

o metabolismo celular intenso gera um meio deficiente de nutrientes e com pH mais ácido, 

ambiente ideal para a metaciclogênese. Este experimento foi realizado em conjunto com 

a curva de crescimento (item 4.6.10). Nos dias 6, 9 e 13 foram retiradas alíquotas de 10 

μL da curva, que foram pipetadas em lamínulas de vidro e permaneceram à temperatura 

ambiente até a sua secagem na capela de fluxo laminar. Em seguida os parasitos foram 

fixados com metanol por 10 minutos, lavados 2 x com água de torneira, corados com 

Giemsa na diluição 1:9 por 40 minutos e lavados 3 x com água de torneira. Após a 

coloração, as lamínulas foram lavadas com água destilada e após secagem foram 

montadas com Entellan®. A contagem diferencial das formas em culturas envelhecidas 

foi realizada ao microscópio óptico e as porcentagens de tripomastigotas metacíclicos 

foram determinadas após contagem de 300 células de cada ponto. A análise estatística 

foi realizada em 3 experimentos independentes como descrito no item 4.6.10. 
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4.6.12. Análise da Cinética de Amastigogênese  

 

 A análise da cinética de amastigogênese foi realizada visando identificar o padrão 

de diferenciação de amastigotas extracelulares da cepa G WT e superexpressores num 

período de 48 h em meio RMPI pH 5 com deprivação de SFB em estufa à 37 ºC e 

atmosfera de 5% CO2, como descrito no item 4.3.4. Este experimento foi realizado em 

placa de 24 poços com 3 x 106 parasitos por poço. A cada 1 h estes parasitos foram 

coletados por centrifugação a 5000 rpm por 5 minutos. O sedimento foi suspenso em 50 

μL de PBS 1 x e 10 μL foram pipetados em lamínulas de vidro que permaneceram à 

temperatura ambiente até a sua secagem na capela de fluxo laminar. Em seguida foi 

realizada a coloração com Giemsa como descrito do item 4.6.11. As lâminas foram 

fotografadas em scanner de lâminas e as imagens analisadas no software VS viewer. A 

contagem e análise estatística foi realizada como no experimento anterior. 

 

4.6.13. Ensaio de invasão in vitro utilizando linhagem celular LLC-MK2 

 

4.6.13.1. Ensaio de invasão celular com tripomastigotas derivados de cultivo celular 

(TCTs) 

 

 A invasão celular foi avaliada conforme o protocolo descrito por Fernandes e 

colaboradores (2013) modificado. Células LLC-MK2 mantidas em RPMI suplementado 

com 5% de SFB, com confluência entre 80 a 90% foram tripsinizadas e plaqueadas em 

placas de 24 poços (JetBiofil) contendo lamínulas de vidro circulares esteréis no fundo 

de cada poço. Um total de 5 x 104 células foram plaqueadas e incubadas por 24 h em 

estufa a 37 ºC com 5% de CO2. Decorrido este tempo as células foram lavadas 1 x com 

meio RPMI sem soro e incubadas com este mesmo meio por 30 minutos em estufa à 37 

ºC com 5% de CO2. As células então foram infectadas com TCTs nas proporções de 25:1, 

50:1 e 100:1 (parasito/célula) e cultivadas em meio RPMI suplementado com 2% de SFB 

por 2 h em estufa à 37 ºC com 5% de CO2. As células infectadas foram lavadas 4 x com 

RPMI sem SFB. As células foram fixadas com Solução de Bouin (ácido pícrico saturado 

71,4%; formaldeído 23,8% e ácido acético 4,8%) por 5 minutos, lavadas 2 x com etanol 
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70%, 3 x com água de torneira, corada com Giemsa na diluição 1:9 por 1 h, lavada 3 x 

com água de torneira e desidratada sequencialmente em acetona pura seguida de 

diluições em séries acetona:xilol (9:1; 7:3 e 3:7) e finalmente xilol. Este procedimento 

permite a distinção dos parasitos intracelulares. As lâminas foram seladas com entellan 

e analisadas no scanner de lâminas. As análises estatísticas foram feitas em 3 

experimentos independentes com contagem de 300 células. O controle negativo foram 

as células LLC -MK2 não infectadas e o positivo as células infectadas com a cepa 

selvagem. 

 

4.6.13.2. Ensaio de invasão celular com amastigotas extracelulares (AEs) 

 

 Os ensaios com amastigotas extracelulares foram semelhantes ao descrito no item 

4.6.13.1, a principal diferença foram as proporções 5:1 e 25:1 parasitos/célula utilizadas 

para AE. Esta proporção foi escolhida pelo fato das AEs da cepa G apresentarem uma 

alta capacidade de invasão quando comparada com as demais cepas (MORTARA, 

1991). As células foram coradas e analisadas no scanner de lâminas como descrito no 

item 4.6.13.1. 

 Para as análises de fluorescência das amastigotas intracelulares (AI), as células 

foram infectadas com AEs por 2 h (nas mesmas condições anteriores) e cultivadas por 

48 h em meio RPMI suplementado com 2% de SFB em estufa à 37 ºC a 5% CO2. Este 

tempo foi ideal para que ocorressem sucessivas divisões das amastigotas intracelulares 

e tivéssemos um número de amastigotas expressivo para analisarmos ao microscópio 

confocal. Decorrido esse período as células foram fixadas com paraformaldeído 4% por 

5 minutos, lavadas 2 x com PBS 1 x, coradas com solução PBS 1 x - DAPI 0,1 μg/mL por 

5 minutos, lavada 1 x com PBS 1 x. A lamínula foi selada na lâmina com fluoromount G 

e analisada ao microscópio confocal 1Nikon A1RSiMP (NIKON, Tokyo,Japan), utilizando 

filtros para GFP e DAPI como descrito no item 4.6.1. 
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4.7. ANÁLISE PROTEÔMICA DAS PROTEÍNAS INTERATORAS DAS δ-AMASTINAS 

POR BIOTINILAÇÃO IN VIVO PELA TÉCNICA DE IDENTIFICAÇÃO DE BIOTINA 

DEPENDENTE DE PROXIMIDADADE (BioID)  

 

4.7.1. Taxa relativa de biotinilação pela técnica BioID 

 

 Os epimastigotas em fase logarítmica de crescimento, cepa selvagem (clone 

Sylvio X10 ou clone CL Brener) e expressando a biotina ligase com a mutação R118G 

(BirA*), foram cultivados em meio LIT suplementado com 10% de SFB em diferentes 

concentrações de biotina (Sigma), na ausência de G418. Estas culturas (com densidade 

de 1 x 107 parasitos/mL) foram submetidas a biotinilação por 16 h numa faixa de 

concentrações de 0, 50, 100 e 250 μM de biotina. Após este tempo de biotinilação cerca 

de 1 x 107 parasitos foram coletados por centrifugação a 5000 rpm por 5 minutos a 4 ºC 

e lavados 3 x com PBS 1 x para a remoção da biotina em excesso. O precipitado foi 

suspenso em 100 μL de tampão de lise de biotinilação (Tris-HCl 50 mM pH 7,4; NaCl 500 

mM; SDS 0,4%; EDTA 5 mM; DTT 1 mM e coquetel de inibidor de protease [sigma]), 

desnaturado à 95 ºC por 5 minutos e passado extensivamente em seringa de 1 mL com 

agulha de 3,8 nm de diâmentro. A quantidade de extrato proteico total (ET) aplicado foi 

normalizada pelo número de parasitos por canaleta (1 x 106 parasitos/canaleta). A corrida 

de eletroforese foi feita como no item 4.6.7. e análise por imunofluorescência direta (item 

4.6.9.1). 

 

4.7.2. Captura de proteínas biotiniladas por afinidade 

 

 Os epimastigotas em fase logarítmica de crescimento selvagens (clone Sylvio X10 

ou clone CL Brener) ou expressando a BirA* foram cultivados em meio LIT suplementado 

com 10% de SFB, na ausência de G418 e 100 μM de biotina numa densidade de 1 x 107 

parasitos/mL. Cerca de 2 x 108 parasitos biotinilados por 16 h foram coletados e lisados 

com 1 mL de tampão de lise de biotinilação (como descrito no item 4.7.1). A este lisado 

foi adicionado 100 μL de esferas magnéticas com estraptoavidina imobilizada 

(Dynabeads M-280 Streptavidin-Invitrogen), previamente lavadas 2 x com PBS 1 x e 1 x 
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com tampão de lise de biotinilação. Este homogenato (extrato proteico total biotinilado-

esferas magnéticas-estreptoavidina), foi incubado por 4 h à 4 ºC em agitador orbital e as 

esferas magnéticas-estreptoavidina foram coletadas em estante magnética para tubos. A 

fração não ligada as esferas (F1) foi coletada e armazenada em outro tubo, e a ligada as 

esferas (B1) foi lavada 5 x com PBS 1 x e suspensas em 100 μL de PBS 1 x com inibidor 

de protease 1 x. As amostras foram armazendas à - 80 ºC até a sua utilização 

(MORRISWOOD et al., 2013 modificado). As amostras B1 foram divididas em duas 

frações de 50 μL, uma foi separada para as análises por imunodetecção com 

estreptoavidina-HRP (item 4.6.9.1) e coloração com prata (item 4.6.8), e outra para 

análise em espectrômetro de massa. 

 

4.7.3. Análise das proteínas biotiniladas por Nano LC-MS/MS 

 

 As frações contendo as proteínas biotiniladas (B1), foram suspensas em 10 μL de 

tampão de amostra SDS-PAGE 1 x, aquecidas 5 minutos à 95 ºC e submetidas a 

eletroforese em gel de poliacrilamida 12% por 30 minutos a 30 mA com posterior 

coloração com prata. As bandas correspondentes a cada fração B1 foram cortadas do 

gel e armazenada em água destilada estéril a 4 ºC até a sua utilização. 

 O gel foi processado conforme Shevchenko e colaboradores (2007) e Marchini e 

colaboradores (2011), com redução de DTT 1 mM e alquilação com iodoacetamida 5,5 

mM. Posteriormente as amostras foram digeridas por 3 h com endoproteinase Lys-C 

(Waco), diluídas 4 x com hidrogenocarbonato de amônio 20 mM e digerido 16 h com 

tripsina (Promega).  

As misturas peptídicas foram separadas por nanocromatografia líquida de fase 

reversa e analisadas por ESI MS/MS. Os experimentos foram realizados em 

cromatógrafo EASY-nLC 1000 (Thermo Scientific) acoplado ao espectrômetro de massas 

LTQ Orbitrap XL ETD (Thermo Scientific) equipado com fonte de ionização (voltagem de 

2,3 kV). Aproximadamente 3 μg de cada amostra B1 foi aplicado no cromatógrafo. Os 

peptídeos foram ionizados por nano eletro spray (voltagem de 2,3 kV) e injetados no MS. 

O modo de aquisição foi por Data Dependent Analysis (DDA). 
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4.7.4. Análise dos dados de Espectrometria de Massa 

 

Para a identificação e quantificação dos peptídeos dos dados obtidos no MS/MS, 

foi utilizado o programa MaxQuant versão 1.5.0.25, com o banco de dados de 

Trypanosoma cruzi clone CL Brener do UniProt (ID UP000002296) de 29.03.2 016 

(www.uniprot.org), com um total de 19.242 sequências. Foram consideradas como 

diferencialmente expressas as proteínas com uma razão superexpressor AmaBirA*/BirA* 

com diferença mínima de 5 x. O enriquecimento Gene Ontology (GO) foi realizado 

utilizando a ferramenta de bioinformática David (https://david.ncifcrf.gov/). 

 

4.8. ANÁLISE DE GENÔMICA COMPARATIVA DE TRIPOMASTIGOTAS DERIVADOS 

DE CULTIVO CELULAR POR RNA-Seq 

 

4.8.1. Extração de mRNA de tripomastigotas derivados de cultivo celular 

 

 Os TCTs puros da cepa G selvagem e superexpressor de δ-amastina, foram 

obtidos com descrito no item 4.3.3. Para a extração do mRNA foram utilizados um total 

de 2 x 108 parasitos, que foram coletados por centrifugação a 5000 rpm por 10 minutos 

em tubo estéril livre de RNAse. O sedimento foi lavado 2 x com PBS 1 x para retirar o 

excesso de meio, suspenso em 1 mL de Trizol e armazenadas à - 80 ºC até a sua 

utilização. 

 Posteriormente as amostras foram descongeladas à temperatura ambiente, foram 

adicionados 200 μL de clorofórmio em cada amostra, que foram vortexadas por 20 

segundos, incubadas por 3 minutos à temperatura ambiente e centrifugadas a 13000 rpm 

por 5 minutos. As fases superiores foram transferidas para outros tubos, ao qual foram 

adicionados 500 μL de isopropanol, homogeneizadas por inversão e incubadas à 

temperatura ambiente por 10 minutos. Seguidamente, os homogenatos foram 

centrifugados a 13000 rpm por 10 minutos, os sentimentos contendo os RNAs foram 

lavados 1 x com 1 mL de etanol 75%, vortexados e centrifugados a 13000 rpm por 5 

minutos. Os sedimentos foram secados, suspensos em 50 μL de água ultrapura livre de 
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RNAse e tratados com DNAse (Kit DNA-free Ambion) por 30 minutos à 37 ºC, que foi 

posteriormente inativada com inativador presente no kit. 

 Estes RNAs foram submetidos a um processo de purificação com o Kit RNeasy 

Mini Handbook (Qiagen) como descrito pelo fabricante, para obter um RNA total com uma 

maior pureza. As amostras obtidas foram quantificadas e analisadas quanto à qualidade 

e integridade utilizando o sistema Agilente 2100 Bionalyzer (Agilent echnologies) com kit 

RNA 6000 Nano LabChip. Os dados de intensidade de fluorescência e tempo de 

migração das moléculas foram utilizados pelo programa 2100 expert para gera 

eletroferograma para cada amostra. A razão de migração dos RNAs ribossomais (rRNAs) 

foram utilizadas para averiguar a presença de produtos de degradação. Depois de 

quantificadas, 20 μg de cada amostra de RNA total foram utilizados para o 

enriquecimento de mRNA com cauda poli-A como descrito no kit Dynabeads® mRNA 

DIRECT™ Micro (Ambion).  

 As amostras de mRNA poli-A, foram utilizadas no preparado das bibliotecas de 

DNA complementar (cDNA) com o Ion total RNA-seq kit V3 for whole trascriptome 

libraries. Neste processo os mRNAs poli-A foram fragmentados com RNase III, os 

fragmentos foram purificados, quantificados, ligados a adaptadores Ion Adaptor V3 e 

amplificados por transcriptase reversa. As bibliotecas de cDNAs geradas nesta reação, 

foram purificadas, amplificadas, quantificadas e marcadas com um barcode para cada 

biblioteca. Com as bibliotecas marcadas foram realizadas PCRs em emulsão utilizando 

o Ion PITM template OT2 200 kit V3 e após esta amplificação foram feitos os 

sequenciamentos usando o equipamento Ion TorrentTM (Life Technologies) com o Kit Ion 

PITM sequencing (Figura 10). 

 

4.8.2. Bioinformática aplicada às análises de sequências de RNA-Seq 

 

 Ao final de cada corrida, as sequências geradas foram processadas para a 

remoção das sequências correspondente aos adaptadores e geração dos arquivos 

FASTQ, que foram importados para o programa CLC Genomics Workbench v. 6.5.1 

(CLCBio, Qiagen). As análises de bioinformática foram feitas seguindo as etapas do 
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pipeline montando na figura 10. O GO foi realizado utilizando a ferramenta de 

bioinformática David (https://david.ncifcrf.gov/). 

 
FIGURA 10 – ESQUEMA DE ANÁLISES DAS SEQUÊNCIAS OBTIDAS POR RNA-seq 

 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO 
 
 Para melhor caracterização das δ-amastinas em Trypanosoma cruzi, foi dada 

continuidade aos estudos funcionais iniciados por Souza-Melo (2012), com o uso de 

ferramentas de biologia molecular para a geração e caracterização de parasitos 

superexpressores de δ-amastinas selvagem e mutantes. Esta abordagem foi escolhida 

devido a estrutura multigênica das amastinas e a ineficiência do mecanismo de RNAi 

para silenciamento gênico no parasito. Adicionalmente foram conduzidas análises de 

proteoma e transcritoma para avaliar o envolvimento da amastina em processos 

biológicos do parasito. 

Os resultados serão apresentados em quatro partes: 1 – Caracterização funcional 

de amastinas de T. cruzi utilizando δ-amastina recombinante truncada e parasitos 

superexpressores de δ-amastina selvagem; 2 – Análises in silico das δ-amastinas de T. 

cruzi e Leishmania; 3 – Caracterização fenotípica de parasitos superexpressores de δ-

amastina selvagem e mutantes, e 4 – Identificação de proteínas parceiras utilizando a 

técnica de BioID e análises transcritômica de T. cruzi selvagem e superexpressor de δ-

amastina. 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DAS δ-AMASTINAS DE Trypanosoma cruzi 

UTILIZANDO PROTEÍNAS RECOMBINANTE TRUNCADA E PARASITOS 

SUPEREXPRESSORES 

 

 Na tentativa de caracterizar funcionalmente as δ-amastinas em T. cruzi, foi iniciada 

uma colaboração com o grupo do Prof. Renato Mortara (UNIFESP) 2011-2012, que 

objetivou descrever in vitro e in vivo o papel das amastinas na interação parasito-

hospedeiro, utilizando δ-amastina recombinante e parasitos superexpressando esta 

proteína. A nossa colaboração neste trabalho consistiu nas análises de localização por 

microscopia confocal e análises de expressão por citometria de fluxo e imunodetecção 

em diferentes extratos totais de parasitos. 

 Inicialmente foi gerado pelo grupo do professor Renato Mortara a δ-amastina 

recombinante, com os 47 aminoácidos iniciais do primeiro loop extracelular da δ-amastina 
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TcCLB.507485.150 (ou Tc00.1047053507485.150), que apresentou hidrofilicidade de 

72,3%, na predição in silico com o programa Recombinant Protein Solubility Prediction, 

em relação a sua totalidade altamente hidrofóbica. Esta porção foi denominada 

AmastinaH, para os estudos funcionais foi clonada fusionada a GST (glutationa-S-

transferase), formando a proteína recombinante GST::AmastinaH (Figura 11A). Optou-se 

pela expressão da proteína truncada, porque estudos anteriores realizados por Teixeira 

e colaboradores (1994) mostraram que a expressão da amastina completa é tóxica em 

modelo de expressão bacteriano com E. coli.  A GST::AmastinaH, foi purificada e utilizada 

para a geração de anticorpos policlonais de coelho, que tiveram sua reatividade 

comprovada em ensaios de imunodetecção apresentados na Figura 11B e C. 

 
FIGURA 11 – TESTE DE ESPECIFICIDADE DO ANTISSORO POLICLONAL DE COELHO ANTI-

GST::AmastinaH DE T. cruzi EM PROTEÍNAS PURIFICADAS 

 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: (A) Representação da sequência de aminoácidos da amastina completa. A região destacada em 
preto, representa a porção hidrofílica (47 aminoácidos) denominada δ-amastinaH, clonada em fusão a GST 
gerando a proteína recombinante truncada GST::AmastinaH. B) Imunodetecção com anticorpo policlonal 
anti-GST::AmastinaH (diluição 1:2000), contra 5 μg de proteína GST e GST::AmastinaH purificadas. C) 
Imunodetecção com antissoro anti-GST (diluição 1:3000), contra 5 μg de proteína GST e GST::AmastinaH 
purificadas. Ao lado esquerdo de cada figura é representado o peso molecular do marcador e direito o 
esperado para cada proteína. 
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Os ensaios de imunodetecção com o anticorpo policlonal GST::AmastinaH 

(diluição 1:2000), contra as proteínas purificadas GST::AmastinaH e GST, em quantidade 

equivalentes de 10 μg ou 5 μg (Figura 11B), mostram que o anticorpo policlonal é 

específico, embora reconheça o GST, há uma maior reatividade contra a proteína 

GST::AmastinaH. O controle feito com anti-GST monoclonal (Figura 11C) confirma os 

dados de especificidade, do anticorpo GST::AmastinaH e os pesos moleculares preditos 

de 33 kDa GST::AmastinaH e 26 kDa GST. 

Após confirmação da especificidade do anticorpo policlonal anti-GST::AmastinaH, 

foram realizados testes de imunodetecção contra os extratos proteicos totais de 

amastigotas extracelulares (AE) e epimastigotas (EPI) da cepa G e clone CL Brener 

selvagens (Figura 12A e B). Nos ensaios, observou-se uma banda de alto peso 

molecular, tanto em AEs quanto em EPI de ambas as cepas, sendo que, uma maior 

intensidade de sinal foi notada nos extratos proteicos provindos do clone CL Brener, 

principalmente no extrato de AE. A banda esperada de aproximadamente 20 kDa para a 

amastina selvagem, não foi detectada nos extratos proteicos totais das formas 

analisadas, utilizando o antissoro policlonal (Figura 12B). 

Em uma segunda abordagem para a caracterização das δ-amastinas, foram 

gerados parasitos da cepa G superexpressando δ-amastinas fusionada a GFP, com o 

intuito de confirmar os dados obtidos com a proteína recombinante. A cepa G foi 

escolhida como modelo por apresentar baixos níveis de transcritos para a amastina em 

todas as formas do T. cruzi.  

A superexpressão de δ-amastina em epimastigotas da cepa G foi realizada pelo 

grupo do Prof. Renato Mortara (UNIFESP), por transfecção estável do vetor de expressão 

em T. cruzi pTREXAmastinaF::GFP (gerado pelo nosso grupo), que possui a região 

codificadora da δ-amastina TcA21 de T. cruzi fusionada ao gene repórter GFP. O controle 

positivo de expressão heteróloga, consistiu na população transfectada com o vetor 

pTREXGFP, expressando somente o GFP, e o controle negativo a cepa G selvagem 

(Figura 13). 
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FIGURA 12 – TESTE DE ESPECIFICIDADE DO ANTISSORO POLICLONAL ANTI-GST::AmastinaH DE 
T. cruzi CONTRA EXTRATOS PROTEICOS TOTAIS DE EPI E AE 

 

 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: (A) Gel de comassie das proteínas purificadas GST e GST::AmastinaH, e extratos proteicos totais 
de amastigotas extracelulares (AEs) e epimastigotas (EPIs) do clone CL Brener e cepa G selvagens. B)  
Imunodetecção com anticorpo policlonal anti-GST::AmastinaH (diluição 1:2000), contra 5 μg de proteína 
GST e GST::AmastinaH purificadas, e extratos proteicos totais de amastigotas extracelulares e 
epimastigotas do clone CL Brener e cepa G selvagens. Ao lado esquerdo de cada figura é representado 
os pesos moleculares do marcador e direito o peso esperado para cada proteína. GST, glutationa-S-
tranferase; GST::AmastinaH, proteínas recombinante contendo uma porção de 47 aminácidos do primeiro 
loop hidrofílico extracelulas com GST fusionado ao N-terminal; AE CL WT, amastigota extracelular do clone 
CL Brener selvagem; Epi CL WT, epimastigota do clone CL Brener selvagem; AE G WT, amastigota 
extracelular da cepa G selvagem; Epi G WT, epimastigota da cepa G selvagem. 
 

Nesta etapa foram realizados ensaios para averiguar a expressão proteica da 

amastina fusionada a GFP, por citometria de fluxo e imunodetecção com anti-GFP, e 

localização por microscopia confocal. As populações transfectadas e selecionadas com 

G418, foram analisadas quanto a expressão da proteína fluorescente verde por citometria 

de fluxo no filtro FL-1 (Figura 13A). A análise do histograma mostra uma alta eficiência 

de expressão (maior que 98%) nas populações GFP positivas. Quanto a expressão das 

proteínas na imunodetecção com anti-GFP, contra extrato proteico total dos 

epimastigotas, superexpressores de GFP e AmastinaF::GFP, e selvagem da cepa G, foi 

notada a presença de duas bandas intensas, uma representando a AmastinaF::GFP com 

aproximadamente 45 kDa e outra o GFP 26 kDa (Figura 13B). Estes achados 

corroboraram com os dados de predição in silico e diferem da banda de alto peso 

molecular observada nas imunodetecções realizadas com o anti-GST::AmastinaH (Figura 

12B). 
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Para verificar a localização subcelular das proteínas fluorescentes, os 

epimastigotas superexpressores, foram analisados por microscopia confocal (Figura 

13C). As imagens indicam uma localização de membrana plasmática para a 

AmastinaF::GFP, com uma região de alta concentração, provável bolsa flagelar e uma 

localização citoplasmática difusa para a GFP. 

FIGURA 13 – ANÁLISE DE EXPRESSÃO DE δ-AMASTINA FUSIONADA A GFP EM EPIMASTIGOTAS 
SUPEREXPRESSORES DE T. cruzi DA CEPA G 

 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: (A) Histograma da citometria de fluxo com detector de fluorescência verde (FL-1) no eixo X e número 
de eventos no eixo Y. A barra pontilhada separa a população do selvagem das fluorescêntes. Sobre cada 
pico está representado a porcentagem de fluorescência relativa para cada superexpressor. (B) 
Imunodetecção em extrato proteico total de epimastigotas selvagens e superexpressores da cepa G, 
utilizando anti-GFP (diluição 1:3000), que reconhece a proteína GFP. Ao lado esquerdo da figura é 
representado os pesos moleculares do marcador e ao direito o peso esperado para cada proteína. C) 
Localização de δ-amastina em epimastigotas superexpressores da cepa G, por detecção de fluorescência 
direta de GFP, analisada em microscopia confocal com o filtro FITC (500-550 nm). G WT, cepa G selvagem; 
G GFP, superexpressor de GFP e G AF::GFP, supexpressor da δ-amastina. 
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 Um fato questionável nos experimentos, foi a detecção da banda de alto peso 

molecular no ensaio com o antissoro policlonal GST::AmastinaH e ausência de sinal com 

anti-GFP no superexpressor de amastina. Para sanar este questionamento, testou-se o 

antissoro GST::AmastinaH nos extratos proteicos dos superexpressores e não se obteve 

êxito na detecção da AmaF::GFP (45 kDa) em nenhum dos ensaios realizados (dados 

não mostrados). Esta banda de alto peso molecular também foi relatada por Teixeira e 

colaboradores em 1994, tendo sido sugerido modificação pós-traducional por O-

glicosilação. Souza-Melo (2012) observou que o uso combinado do agente redutor β-

mercaptoetanol ao aquecimento da amostra, favorece o aparecimento da banda de alto 

peso molecular em parasitos superexpressando Amastina::GFP (Figura 14 A e B). Na 

literatura já é descrito que proteínas de membrana na presença de β-mercaptoetanol e 

em ebulição tendem a formar agregados (SHEPHERD e KAPLAN et al., 1978). 

 
FIGURA 14 – ANÁLISE DA EXPRESSÃO DA δ-AMASTINA FUSIONADA A GFP EM DIFERENTES 

CONDIÇÕES DESNATURANTES 

 

 
 
FONTE: O autor 2012. 
NOTA: Imunodetecção em extrato proteico total de epimastigotas selvagens e superexpressores da cepa 
G, utilizando anti-GFP (diluição 1:3000), que reconhece a proteína GFP. A) Amostras aquecidas a 100 ºC. 
B) não aquecidas.  DTT, ditiotreitol 5 mM. β-mercaptoetanol, 2% v/v. PEPCK (Fosfoenolpiruvato 
Carboxiquinase),  proteínas controle de expressão constitutiva. Todas as amostras foram tratadas com 
tampão SDS-PAGE (Tris-HCl 50 mM, pH 6,8, Glicerol 10%, SDS 2%, azul de bromofenol 0,1%). GFP, peso 
molecular 26 kDa; PEPCK, peso molecular de 59 kDa. Ao lado esquerdo da figura é representado os pesos 
moleculares do marcador. 
 

 Contudo nas análises, utilizou-se como condição padrão para a preparação da 

amosta, redução com DTT 5 mM sem etapa de aquecimento. Assim o aparecimento da 

banda de alto peso molecular não seria justificável. Este fato levou-nos a questionar se o 
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reconhecimento do antissoro policlonal GST::AmastinaH seria realmente tão especifico 

para o primeiro loop extracelular da amastina, e o anticorpo ser policlonal, poderia estar 

tendo reação cruzada contra proteínas de T. cruzi. 

Estes resultados foram agregados aos do grupo do Prof. Renato Mortara 

(UNIFESP) e publicados em 2012 na PLoS ONE no artigo “Trypanosoma cruzi: Role of 

δ-amastin on extracellular amastigote cell invasion and differentiation” 

(doi.org/10.1371/journal.pone.0051804) [Anexo 1]. Este artigo descreve pela primeira vez 

um possível papel da amastina na invasão e na diferenciação celular do T. cruzi. Os 

principais achados incluem: a confirmação da expressão de δ-amastinas na superfície da 

membrana plasmática; a ligação dose dependente da proteína truncada a um possível 

receptor de membrana, interferindo no processo de invasão celular e o aumento da 

metaciclogênese induzido pela superexpressão de δ-amastina. Os resultados com a 

AmastinaH também ressaltaram a importância desta região (primeiro loop extracelular) 

na adesão celular. Sugerindo que um olhar mais cauteloso na composição desta região, 

ajudaria a esclarece como a amastina modula a adesão, invasão e diferenciação celular. 
  

5.2. ANÁLISES IN SILICO DAS δ-AMASTINAS 

 

Trabalhos de genômica comparativa das amastinas em diferentes 

tripanossomatídeos como Leismania spp., Trypanosoma brucei e Crithidia sp., avaliaram-

nas quanto a similaridade/conservação (ROCHETTE et al., 2005; JACKSON, 2010). 

Contudo, pouco se sabe sobre topologia e modelagem estrutural das amastinas. 

Baseados nos dados de Rochette e colaboradores (2005) e Jackson (2010) atualizamos 

estas análises e incorporamos dados de predição estrutural. 

Em uma primeira etapa as sequênicas foram submetidas a análises de 

bioinformática com a ferramenta online Phyre2 – Protein Fold Recognition Server, 

utilizada na predição de estruturas de proteínas baseada em métodos de detecção por 

homologia (KELLEY et al., 2015). Apesar das tentativas anteriores do nosso grupo, nesta 

etapa identificou-se prováveis ortólogos baseado em predição estrutural em eucariotos 

superiores, as proteínas Claudinas 15 e 19 (CLDN15 e CLDN19) de Mus musculus. A 

confiança do modelo (C.F.) da CLDN15 com as δ-amastinas de T. cruzi foi de 98,8%, 
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com 15% de identitade de sequência primária (i.d.) e cobertura (C.V.) 88%, para as β-

amastinas a C.F. 98,1%, i.d. 13,6% e C.V. 82,3% (Figura 15A).  

 
FIGURA 15 – DIAGRAMA ESTRUTURAL E TOPOLÓGICO DAS δ-AMASTINAS DE T. cruzi 

 

 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: (A) sobreposição estrutural da CLDN15 (verde) com a δ-amastina de T. cruzi. As barras em cinza 
representam os limites extracelular (extra) e intracelular (intra) da bicamada lipídica. (B) Diagrama 
topológico da estrutura secundária da δ-amastina. TM1, 2, 3 e 4 representam as transmembranas; ECL1, 
loop extracelular longo; ECL2, loop extracelular curto e ICL loop intracelular. Os resíduos consenso, em 
amastinas e claudinas, presentes em ECL1 estão marcados em amarelo e presente somente nas 
amastinas em rosa. (C) Representação do diagrama de superfície transparente com destaque para a ponte 
dissulfeto entre os resíduos de cisteína 52 e 68 e a fenilalanina 29. 
 
 

As claudinas fazem parte da superfamília que compreende pequenas proteínas de 

aproximadamente 23 kDa, denominadas tetraspaninas, descritas pela primeira vez por 

Wright e colaboradores (1990) em Schistosoma mansoni. A nomenclatura tetraspaninas 
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foi normalizada para descrever proteínas com os seguintes motivos estruturais básicos: 

4 regiões transmembranas altamente hidrofóbicas (TM1-TM4), dois loops hidrofílicos 

extracelulares (ECL1 e ECL2), sendo o primeiro maior que o segundo, e um loop 

hidrofílico intracelular (ICL) [MAECKER et al., 1997]. Outra assinatura marcante é a 

conservação de resíduos de Cisteínas e possíveis pontos de glicosilação em ECL1 

(MAECKER et al., 1997; GÜNZEL e YU, 2013). Estas características também estão 

presentes em todas subfamílias das amastinas, permitindo assim a sugestão de 

classificação das amastinas como tetraspaninas (Figura 15B). 

Funcionalmente esse grupo de proteínas encontrada na membrana celular são 

designados como facilitadores moleculares, por estarem envolvidos em diversos 

processos como, permeabilidade paracelular, ativação, proliferação, motilidade, 

diferenciação e adesão celular (MAECKER et al., 1997; GÜNZEL e YU, 2013). As 

claudinas são os principais componentes estruturais e funcionais presentes nas junções 

de oclusão e desempenham um papel-chave na determinação da permeabilidade em 

epitélios. Em mamífero constitui uma família com 27 membros. Estudos mostram que a 

superexpressão, knockdown ou nocaute de claudinas, alteram diretamente a 

permeabilidade paracelular, por alterações dos poros ou barreiras celulares e 

seletividade iônica (ALEXANDRE et al., 2005; ITALLIE et al., 2008; YU et al., 2008; 

GÜNZEL e YU, 2013).  

O domínio ECL1 é descrito como o mais importante no processo de 

permeabilidade celular, os aminoácidos carregados presentes neste domínio aumentam 

a permeabilidade e seletividade a cátions e ânions. A presença de aminoácidos 

carregados negativamente é seletivo para cátions e carregados positivamente para 

ânions, mutações nestes aminoácidos provoca inversão na permeabilidade destes íons 

(ALEXANDRE et al., 2007). Assim como as claudinas, é possível notar no alinhamento 

das amastinas um conjunto de aminoácidos carregados em ECL1 (Figura 16). Não se 

pode sugerir semelhanças funcionais, mas essas conservações de padrões abre um 

leque para o estudo funcional das amastinas. 
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As claudinas apresentam uma assinatura no motivo ECL1 (W-LW-C-C), que tem 

sido relatado na literatura como sequência essencial para o dobramento correto da 

proteína, logo crucial para o seu funcionamento (ITALLIE e ANDERSON, 2006; SUZUKI 

et al., 2014) [Figura 16]. Em 2013, Li e colaboradores, produziram formas mutantes da 

CLDN2 nos resíduos de cisteínas componentes desta assinatura e observaram que 

células que expressavam tanto o mutante simples quanto o duplo se mostraram 

ineficientes na formação dos poros e tráfego iônico. O alinhamento das sequências das 

diferentes subfamílias de amastinas do T. cruzi com CLDN15, mostra um padrão 

semelhante nessa assinatura, um aminoácido aromático, fenilalanina (F – amastina) 

triptofano (W – claudina), leucina e triptano (LW) e cisteína e cisteína (C-C) em ambas 

(Figura 16). 

Baseados nesta conservação e na modelagem estrutural por homologia a CLDN15 

(SUZUKI et al., 2014), foi montado um novo modelo de topologia das amastinas utilizando 

o programa Protter (Figura 15B). Este modelo é baseado no modelo estrutural gerado no 

PyMol Molecular Graphics System, que usa o arquivo no formato PDB, gerado pelo 

Phyre2 como arquivo de entrada para a geração do gráfico. Partindo destas análises uma 

melhoria no modelo proposto por Rochette (2005) [Figura 3] foi sugerida, propondo que 

em ECL1 os aminoácidos F29 e W46 estejam em contado com a membrana extracelular 

(Figura 15B e C) favorecendo assim a formação da ponte dissulfeto entre as cisteínas 52 

e 68, diferente ao proposto por Rochette entre a C68 de ECL1 e C139 ECL2. 

A assinatura amastina proposta por Rochette (2005) compreende os seguintes 

aminoácidos (C-[IVLYF]-[TS]-[LFV]-[WF]-G-X-[KRQ]-X-[DENT]-C), as presentes análises 

das amastinas de T. cruzi mantêm este padrão de conservação. Contudo, um adicional 

da F26 e C68, merece ser revisado, pois reavaliando o trabalho de 2005 também é 

possível notar uma alta conservação deste resíduo nas amastinas analisadas de T. cruzi 

e Leishmania spp., sugerindo que a assinatura principal das amastinas seja F-X13-C-X-

TLWG-X4-C-X16-C. 

Em colaboração com a Prof.ª Santuza Teixeira (UFMG) também foram realizadas 

análises estruturais em δ-amastinas de Leishmania braziliensis e o mesmo padrão foi 

encontrado (Figura 17), estes resultados foram publicados no artigo de Paiva e 

colaboradores (2015) “Amastin knockdown in Leishmania braziliensis affects parasite-
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macrophage interaction and results in impaired viability of intracellular amastigotes” na 

PLoS pathogens (doi: 10.1371/journal.ppat.1005296) [Anexo 2].  Neste trabalho foi visto 

que Leishmanias deficientes de amastinas possuem pouca capacidade de invasão a 

macrófagos, em virtude da estreita interação entre a membrana L. braziliensis e vacúolo 

parasitóforo (VP) e desorganização da bicamada lipídica do VP. Neste contexto foi 

suposto, mas sem comprovação direta, a interação entre amastinas e proteínas presente 

na membrana do macrófago, provavelmente a claudina, como sendo essencial para a 

permanência do parasito no VP. 

 
FIGURA 17 – DIAGRAMA ESTRUTURAL DAS SOBREPOSIÇÕES DAS AMASTINAS DE Leishmania 

brasiliensis COM A CLDN-15 DE Mus musculus 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: A) sobreposição estrutural da CLDN15 (verde) com a α-amastina LbrM.28.1550 (azul). B) CLDN15 
(verde) com a β-amastina LbrM.30.0980 (laranja). C) CLDN15 (verde) com a δ-amastina LbrM.20.1660 
(amarela). D) claudina-15 (verde) com a γ-amastina LbrM.24.1600 (roxo). 
 

5.3. CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DAS δ-AMASTINAS DE Trypanosoma cruzi 

 

 Para avaliar funcionalmente as δ-amastinas de T. cruzi parasitos 

superexpressores da proteína selvagem e mutantes fusionadas a diferentes genes 

repórteres (GFP, HA e BirA*) foram gerados. 
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5.3.1. Análises fenotípicas de parasitos superexpressores de δ-amastinas selvagem e 

mutantes  

 

 O alinhamento múltiplo realizado anteriormente das sequências de aminoácidos 

de δ-amastinas do T. cruzi clone CL Brenner, demonstrou uma conservação de 

aproximadamente 98%, encontrada em maior grau nas transmembranas e com uma 

maior variabilidade em ECL1 (Figura 16). Apesar desta variabilidade em ECL1 é possível 

notar resíduos altamente conservados nas δ-amastinas do T. cruzi, como cisteína 42 e 

treoninas 37, 40, 44, 55 e 60, entre outros, entretanto estes resíduos chamaram a atenção 

por algumas particularidades. 

Os resíduos cisteínas são importantes na manutenção da estrutura tridimensional 

das proteínas e estruturas celulares, elas são capazes de formar pontes de dissulfeto 

intermoleculares e intramoleculares, e interagir com outros aminoácidos como histidina, 

metionina e triptofano em suas vizinhanças (PETERSEN et al., 1999). Já as treoninas e 

serinas (aminoácidos polares neutros) são potenciais alvos de O-glicosilação, 

modificação pós-traducional em que oligossacarídeos são adicionados por meio de 

reação nucleofílica ao grupo hidroxila presente nestes resíduos. Este tipo de modificação 

é essencial para o dobramento correto das proteínas. Oligossacarídeos presentes em 

glicoproteínas de superfície desempenham um importante papel na adesão celular 

(LODISH et al., 2000). As análises in silico, usando o programa NetOGlyc 4.4 server, 

detectaram a presença prováveis sítios O-glicosilação na δ-amastina (ID 

TcCLB.507739.120) nos resíduos das treoninas 37 e 40. 

 Estas observações levaram ao questionamento de qual seria a funcionalidade 

desses resíduos conservados nas amastinas? Na tentativa de responder a esta pergunta, 

empregou-se ferramentas de genética reversa para testar a importância desses resíduos 

na função das amastinas. Para isso, foram gerados dois mutantes independentes de δ-

amastinas. Um mutante simples com uma alteração na cisteína 42ALA (1CmAF::GFP), e 

outro quíntuplo com mutações nas treoninas 37ALA, 40ALA, 44ALA, 55ALA e 60ALA 

(5TmAF::GFP). Escolhemos mutar os 5 resíduos de treoninas conservados, porque 

apesar da predição, a O-glicosilação pode ocorrer em qualquer resíduo de treonina. 
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 Nos esforços iniciais realizados em 2012 (SOUZA-MELO, 2012) foram construídos 

os vetores de expressão heteróloga em T. cruzi (item 4.4.2) com as δ-amastinas 

selvagem (pTREXAmaF::GFP), mutantes pTREX1CmAF::GFP e pTREX5TmAF::GFP, e 

uma versão truncada contendo a primeira transmembrana, provável peptídeo sinal de 

endereçamento a membrana (pTREXA-SP::GFP). Estes vetores foram transfectados na 

cepa G de T. cruzi. Neste primeiro momento, obtive-se os parasitos expressando as 

proteínas de forma estável e foi dado início aos ensaios de localização, expressão e 

análises fenotípicas, que foram aprimoradas neste trabalho. 

 Inicialmente os parasitos superexpressores foram gerados na cepa G, que possui 

um baixo nível de transcritos de δ-amastinas, comportando-se como um nocaute natural 

desta proteína, em comparação as demais cepas (CRUZ et al., 2012; KANGUSSU-

MARCOLINO et al., 2013). Outra característica peculiar na cepa G é o perfil de 

infectividade oposto às demais cepas modelos largamente utilizadas, como cepa Y e 

clone CL Brener, ela apresenta uma baixa infectividade em tripomastigotas e alta 

infectividade em AE (MORTARA et al., 2005; YOSHIDA, 2006). Este conjunto de 

características a tornou um bom modelo de estudo para as abordagens de genética 

reversa. 

 Paralelamente optou-se para realização de algumas análises de expressão de δ-

amastinas no clone Sylvio X10/1 grupo I, mesma DTU da cepa G, entretanto apresenta 

um alto nível de transcritos de δ-amastinas em amastigotas (KANGUSSU-MARCOLINO 

et al., 2013). Sendo assim, foram transfectadas em epimastigotas do clone Sylvio X10 as 

construções contendo a AmaF::GFP e as versões mutantes (1CmAF::GFP e 

5TmAF::GFP) [item 4.5.1] e os parasitos foram selecionados com doses crescentes de 

G418 (item 4.5.2) . 

 Para avaliar a homogeneidade das populações de epimastigotas estáveis GFP 

positivas na cepa G e no clone Sylvio X10 de T. cruzi, foram realizadas análises de 

citometria de fluxo com detector de fluorescência verde (FL-1) e paralelamente avaliadas 

as expressões proteicas por imunodetecção com anti-GFP (item 4.6.9.2) [Figura 18]. Para 

as análises de fluorescência determinou-se como controle negativo os parasitos 

selvagens da cepa G e clone Sylvio X10 e controles positivos os superexpressores de 



 

86 
 

GFP em ambas as cepas. Como controle positivo para as análises de imunodetecção, 

avaliou-se a expressão de α-tubulina nos parasitos. 

 A Figura 18A mostra o histograma FL-1 com o perfil de distribuição de 

fluorescência de GFP nos parasitos selvagens e superexpressores na cepa G. Os 

padrões dos histogramas de fluorescência nos parasitos superexpressores mostram um 

mínimo de sobreposição com o selvagem, após seleção de 20 dias, com intensidade de 

fluorescência entre 87 e 99%, indicativo de uma população homogênea com alta 

expressão de GFP. Este perfil é semelhante ao encontrado nos superexpressores do 

clone Sylvio X10/1 (dados não mostrados), contudo o superexpressor de 5TmAF::GFP 

apresentou uma menor expressão (75% de fluorescentes).  

Estes dados apresentam uma cultura homogênea com alta expressão proteica nos 

parasitos transfectados com pTREXnGFP favorecida pela pressão seletiva com G418. 

Sendo assim, optou-se por não clonar os parasitos, a fim de evitar alterações 

relacionadas a etapa de clonagem 

A expressão proteica das δ-amastinas selvagem e mutadas foi analisada por 

imunodetecção com anti-GFP nos extratos proteicos totais de epimastigotas dos 

diferentes superexpressores e selvagens (Figura 18B). Este resultado confirmou a 

especificidade do anti-GFP, visto que não reconheceu proteínas do extrato proteico dos 

parasitos selvagens (G WT e clone Sylvio X10 WT), enquanto reconheceu as proteínas 

fusionadas a GFP em ambas as cepas. Os pesos moleculares encontrados corroboram 

com a predição de massa in silico (ferramenta PeptideMass-ExPASy) de 

aproximadamente 26 kDa para GFP, 45 kDa AmaF::GFP, 1CmAF::GFP e 5TmAF::GFP 

nas duas cepas e 33 kDa A-SP::GFP na cepa G. O controle de aplicação/normalização 

com anti-α-tubulina (50 kDa) permite constatar que o mutante 5TmAF::GFP é fracamente 

expresso quando comparado as outras fusões. Esses dados sugerem que as 

substituições das treoninas afetam a estabilidade da amastina. Estes dados de 

imunodetecção em epimastigotas estão de acordo com os dados observados na 

citometria de fluxo. 
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FIGURA 18 – ANÁLISE DE EXPRESSÃO DE δ-AMASTINA SELVAGEM E MUTANTES EM 
EPIMASTIGOTAS DE T. cruzi DA CEPA G 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: (A) Histogramas da citometria de fluxo com detector de fluorescência verde (FL-1) no eixo X e 
número de eventos no eixo Y. A barra preta em cada histograma, representa a população fluorescente em 
relação ao selvagem. Sobre a barra está a identificação de cada parasito analisado com as porcentagens 
de fluorescência relativa. (B) Imunodetecção em extrato proteico total de epimastigotas selvagens e 
superexpressores da cepa G e clone Sylvio X10, utilizando anti-GFP (diluição 1:3000), que reconhece a 
proteína GFP fusionada a δ-amastina selvagem, mutantes e proteína truncada. Como controle positivo do 
ensaio foi utilizado anti-α-tubulina (diluição 1:3000) de T. cruzi. Ao lado esquerdo de cada figura é 
representado os pesos moleculares do marcador e ao direito o peso esperado para cada proteína. G WT, 
cepa G selvagem; G GFP, superexpressor de GFP; AF::GFP, supexpressor da δ-amastina selvagem; 
G5TmAF::GFP, mutante quíntuplo das treoninas T37A, T40A, T44A,T55A e T60A; 1CmAF::GFP, mutante 
simples na cisteína C42A e A-SP::GFP, proteína truncada contendo o possível peptídeo sinal de 
endereçamento a membrana. 
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 A fim de comprovar a estabilidade da expressão os extratos proteicos das formas 

tripomastigotas derivadas de cultivo celular (TCT) e amastigotas extracelulares (AE) do 

selvagem e superexpressores da cepa G (Figura 19) também foram testados. A 

reatividade do anti-GFP nos extratos proteicos de TCTs e AEs para os superexpressores 

da δ-amastina selvagem (AmaF::GFP) com o tamanho de 45 kDa foi detectada, contudo 

a expressão é reduzida em relação a epimastigotas. 

 Os dados de imunodetecção com anti-GFP, suportam a nossa hipótese de que as 

δ-amastinas em T. cruzi, provavelmente não sofram intensas modificações pós-

traducionais como sugerido por Teixeira e colaboradores (1994), que descreveram um 

complexo de alto peso molecular reativo a concavalina-A, sugerindo uma proteína 

altamente glicosilada. 

 Não foram realizados testes em TCTs e AEs superexpressores do clone Sylvio 

X10, por não se conseguir obter as formas puras. Ao infectar monocamada de células de 

mamíferos LLC-MK2 com os tripomastigotas metacíclicos, observou-se a formação de 

poucos ninhos de amastigotas e o rompimento celular. Entretanto os poucos 

tripomastigotas liberados permaneciam aderidos a membrana celular e após um tempo 

neste meio se diferenciavam em AEs (dado não mostrados). Em infecção de 

camundongos foi relatado que o clone Sylvio X10 apresenta baixa virulência, entretanto 

com alta capacidade de gerar lesões cardíacas locais (MARINHO et al., 2009). Este fato 

pode explicar o nosso infortúnio ao trabalhar com o clone Sylvio X10 como modelo de 

expressão de δ-amastina em TCTs e AEs. 
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FIGURA 19  – ANÁLISE DE EXPRESSÃO DE δ-AMASTINA SELVAGEM EM TRIPOMASTIGOTA E 
AMASTIGOTAS DE T. cruzi DA CEPA G 

 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Imunodetecção em extrato proteico total de tripomastigotas derivadas de cultivo celular (TCTs) e 
amastigotas extracelulares (AE) selvagens e superexpressores da cepa G, utilizando anti-GFP (diluição 
1:3000), que reconhece a proteína GFP fusionada a δ-amastina selvagem. Como controle positivo do 
ensaio foi utilizado anti-α-tubulina (diluição 1:3000) de T. cruzi. Ao lado esquerdo de cada figura é 
representado os pesos moleculares do marcador e ao direito o peso esperado para cada proteína. WT, 
cepa G selvagem; AF::GFP, supexpressor da δ-amastina selvagem. 
 

 
5.3.2. Localização subcelular das δ-amastinas selvagem e seus variantes 

 

 A localização subcelular foi realizada em microscópio confocal por meio do sinal 

de fluorescência emitido por GFP (item 4.6.1) nos epimastigotas superexpressores após 

a seleção com G418 (Figura 20A e B). Observa-se nas imagens que as localizações são 

semelhantes nos superexpressores da cepa G e clone Sylvio X10. A marcação para 

AmaF::GFP e o mutante simples 1CmAF::GFP é na membrana plasmática com acúmulo 

na região paraflagelar, local de invaginação da membrana. O mutante 5TmAF::GFP 

apresenta marcação de membrana, de compartimento celular citoplasmático, possível 

retículo endoplasmático, e marcação perinuclear bem delimitada, correspondente a 

localização da proteína truncada A-SP::GFP, contendo somente o possível peptídeo sinal 

de endereçamento de δ-amastina. A marcação dos controles positivos expressando 

somente GFP é citoplasmática.  
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FIGURA 20 – LOCALIZAÇÃO DE δ-AMASTINA SELVAGEM E MUTANTES EM EPIMASTIGOTAS DE T. 
cruzi DA CEPA G E CLONE SYLVIO X10 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: (A e B) Localização de δ-amastina em epimastigotas, em superexpressores da cepa G e clone 
Sylvio X10, por detecção de fluorescência direta de GFP, analisada em microscopia confocal. DAPI, DNA 
marcado com DAPI capturados com filtro de 425-475 nm; FITC, fluorescência de GFP captada em filtro 
500-550 nm e MERGE, sobreposição das imagens adquiridas nos filtros de DAPI e FITC. GFP, 
superexpressor de GFP; AF::GFP, supexpressor da δ-amastina selvagem; G5TmAF::GFP, mutante 
quíntuplo das treoninas, 1CmAF::GFP mutante simples na cisteína e A-SP::GFP, proteína truncada 
contendo o possível peptídeo sinal de endereçamento a membrana. 
 
 
 O ensaio de localização subcelular da amastina selvagem foi confirmado por 

imunocitoquímica indireta com anti-HA (item 4.6.9.2), utilizando um superexpressor de δ-

amastina selvagem com o gene repórter de hemaglutinina A (AmaF::HA) na cepa G 

(Figura 21). Analisando as imagens obtidas é possível notar uma localização semelhante 
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ao superexpressor G AmaF::GFP, na membrana plasmática com concentração na região 

paraflagelar. 

 
FIGURA 21 – LOCALIZAÇÃO DE δ-AMASTINA SELVAGEM EM EPIMASTIGOTAS DE T. cruzi DA 

CEPA G POR IMUNOFLORESCÊNCIA INDIRETA 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Localização de δ-amastina com tag de hemaglutinina A (HA), em epimastigotas selvagem e 
superexpressor da cepa G, por imunofluorescência indireta com Anti-HA (1:200) e ALEXA 594 (1:500) e 
analisada em microscopia confocal. DAPI, DNA marcado com DAPI capturados com filtro de 425-475 nm; 
TRITC, fluorescência vermelha de ALEXA 594 captada em filtro 500-550 nm e MERGE, sobreposição das 
imagens adquiridas nos filtros de DAPI e FITC. GFP, superexpressor de GFP; AF::GFP, supexpressor da 
δ-amastina selvagem; G5TmAF::GFP, mutante quíntuplo das treoninas, 1CmAF::GFP mutante simples na 
cisteína e A-SP::GFP, proteína truncada contendo o possível peptídeo sinal de endereçamento a 
membrana. 
 

 A localização subcelular também foi realizada em amastigotas extracelulares 

(Figura 22), obtidas por diferenciação de TCTs em meio RPMI ácido pH 5 (item 4.3.4) e 

amastigotas intracelulares (AI) em infecção de monocamada de célula LLC-MK2 (item 

4.6.14.2) [Figura 23]. As imagens de microscopia confocal para a detecção de GFP, 

mostram localizações semelhantes as de epimastigotas superexpressores, com AF::GFP 

e 1CmAF::GFP na membrana plasmática, com uma região de maior concentração 

paraflagelar, e 5TmAF::GFP com uma marcação de membrana (mais evidente em AI), 

citoplasmática e perinuclear. 
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FIGURA 22 – LOCALIZAÇÃO DE δ-AMASTINA SELVAGEM E MUTANTES EM AMASTIGOTAS 
EXTRACELULARES DE T. cruzi DA CEPA G 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Localização de δ-amastina selvagem e mutantes em amastigotas extracelulares (AE) da cepa G 
por detecção de fluorescência direta de GFP, analisada em microscopia confocal. DIC, contraste por 
interferência diferencia; FITC, fluorescência de GFP captada em filtro 500-550 nm. G WT, parasito 
selvagem da cepa G; G AF::GFP, supexpressor da δ-amastina selvagem; G 5TmAF::GFP, mutante 
quíntuplo das treoninas e G 1CmAF::GFP mutante simples na cisteína. 
 

Em um segundo momento, para a confirmação da localização de membrana 

plasmática e membrana de possíveis organelas citoplasmáticas, realizou-se ensaios de 

fracionamento subcelular das formas epimastigotas selvagens e superexpressores da 

cepa G. Para isso, os parasitos foram submetidos a lise celular em choque térmico por 

congelamento em nitrogênio líquido e descongelamento em água a 50 ºC (item 4.6.5). A 

lise foi monitorada por microscopia óptica até o rompimento da membrana, e o 

enriquecimento foi realizado por ultracentrifugação, possibilitando a separação de uma 

fração insolúvel enriquecida com proteínas de membrana (MFr) e uma solúvel com 

proteínas citoplasmáticas (CFr). 
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FIGURA 23 – LOCALIZAÇÃO DE δ-AMASTINA SELVAGEM E MUTANTES EM AMASTIGOTAS 
INTRACELULARES DE T. cruzi DA CEPA G 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Localização de δ-amastina selvagem e mutantes em amastigotas intracelulares (AE) da cepa G em 
infecção de monocamada de células LLC-MK2, analisadas em microscopia confocal por detecção direta 
de GFP. DIC, contraste por interferência diferencia; FITC, fluorescência de GFP captada em filtro 500-550 
nm; DAPI, DNA marcado com DAPI capturados com filtro de 425-475 nm.  

 

Observa-se, que na imunodetecção indireta com anti-GFP nas amostras do 

fracionamento (Figura 24A e B), tanto a δ-amastina selvagem quanto as mutantes, 

5TmAF::GFP e 1CmAF::GFP, e a proteína truncada A-SP::GFP, apresentaram-se 
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localizadas exclusivamente na fração enriquecida de membrana (MFr). O controle 

citoplasmático da CFr, o GFP, foi detectado na CFr e o positivo de MFr (realizado por 

imunodetecção com anti-gp35/50), positivo para glicoproteínas com peso molecular de 

35 e 50 kDa, como esperando. Estes controles reforçam a eficiência do processo de 

fracionamento, confirmando que por mais que a localização seja citoplasmática a 

proteína continua aderida a membrana de alguma organela, possível RE. 

 
FIGURA 24 – ANÁLISE DE EXPRESSÃO DE δ-AMASTINA SELVAGEM E MUTANTES POR 

FRACIONAMENTO DE MEMBRANA DE EPIMASTIGOTA EM T. cruzi DA CEPA G 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: (A e B) Imunodetecção contra extrato proteico fracionado de epimastigotas superexpressores, para 
identificação das proteínas solúveis citoplasmáticas (CFr) e insolúveis de membrana (MFr), utilizando anti-
GFP (diluição 1:3000). ET, extrato proteico total. Gp35/50, controle positivo da fração MFr, identificada com 
anti-Gp35/50 (diluição 1:200) de T. cruzi. GFP, controle positivo para CFr. Ao lado esquerdo de cada figura 
é representado os pesos moleculares do marcador e ao direito o peso esperado para cada proteína. GFP, 
superexpressor de GFP; AF, supexpressor da δ-amastina selvagem; 5TmAF, mutante quíntuplo das 
treoninas; 1CmAF, mutante simples na cisteína e A-SP, proteínas truncada contendo o provável peptídeo 
sinal de endereçamento a membrana. 

Semelhante aos dados descritos na literatura, em ensaios de fluorescência direta 

e imunocitoquímica ultraestrutural, para localização subcelular de δ-amastina em T. cruzi 

e em Leishmania spp., os ensaios mostraram que a δ-amastina selvagem é uma proteína 

predominantemente de membrana plasmática com concentração na região paraflagelar 

(TEIXEIRA et al., 1994; ROCHETTE et al., 2005; CRUZ et al., 2012; KANGUSSU-

MARCOLINO et al., 2013; PAIVA et al., 2016). Quanto aos mutantes, observou-se que a 

mutação simples em um resíduo de cisteína não é suficiente para alterar a localização 

subcelular, já a mutação quíntupla em treoninas altera drasticamente esta localização. 

Esta alteração, sugere que as mutações nas 5 treoninas conservadas, podem está 

provocando desordem conformacional em ECL1, alterando assim a via de 



 

95 
 

endereçamento da proteína para a membrana plasmática, retendo-a provavelmente na 

membrana do retículo endoplasmático (RE). 

 Tanto em eucariotos superiores quanto em T. cruzi é descrito que ao entrarem na 

via secretória as proteínas adquirem a estrutura terciária adequada e em alguns casos 

estruturas quaternárias no RE. Considerando essa premissa, proteínas com dobramento 

incorreto, eventualmente são retidas no RE ou degradadas via proteassoma (PARODI, 

2000; CONTE et al., 2003). O fato de estarmos substituindo aminoácidos polares neutros 

(treoninas), com possíveis pontos de O-glicosilação, por aminoácidos apolares 

(alaninas), pode está ligado com a retenção da proteína no RE, logo alteração na 

localização. O nível relativamente baixo de detecção de proteínas em nossos ensaios 

pode estar ligado ao endereçamento para vias de degradação. Os dados demonstrados 

evidenciam a importância desses resíduos na conformação e direcionamento da δ-

amastina a membrana plasmática. Adicionalmente sinaliza a importância do ECL1 na 

estrutura das δ-amastinas. 

 Em 2008, Cerqueira e colaboradores, propuseram que a amastina fosse ancorada 

a membrana por glicosilfostatidilinositol (GPI). Entretanto tanto as predições in silico com 

o programa Big-PI Predictor (ferramenta ExPASy) como as análises de superexpressão 

com tag de GFP fusionada ao C-terminal, sugerem que esta proteína não seja ancorada 

a membrana por GPI. A biossíntese de proteínas ancoradas a membrana por GPI, é 

dependente de um peptídeo sinal clivável (SP) na porção N-terminal e um sinal GPI no 

C-terminal.  O peptídeo sinal N-terminal, direciona a proteína nascente ao retículo 

endoplasmático (RE) e em seguida é clivado liberando a proteína no lúmem do retículo. 

Após a translocação um complexo de proteínas transamidases reconhece o sinal de 

clivagem GPI no C-terminal e adiciona a âncora GPI (IKEZAWA, 2002).  

Em Tripanossomatideos este processo de ancoragem já foi descrito para várias 

proteínas, por exemplo, em glicoproteínas de superfície variantes (VSG) de Trypanosoma 

brucei, protease de superfície de promastigota em Leishmania spp. e mucinas em T. cruzi 

(FERGUSON et al., 1988; SERRANO et al., 1995; FERGUSON, 1999). Um estudo 

recente de caracterização funcional de mucinas em T. cruzi, mostra que proteínas sem o 

sinal de ancoramento GPI C-terminal, somente com o SP no N-terminal, são incapazes 

de migrar para a membrana, ficando retidas no retículo endoplasmático (CÁNEPA et al., 
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2012). Com este resultado fortalecemos a nossa premissa da não existência do sinal GPI 

C-terminal das amastinas, porque o esperado para proteína com o GFP fusionado no C-

terminal é a retenção no retículo, contrário a localização de membrana encontrada em 

nossos ensaios. 

 Quanto ao peptídeo sinal N-terminal, os nossos resultados de enriquecimento em 

MFr e localização de membrana (perinuclear e possível retículo endoplasmático) por 

microscopia confocal, sugerem que ele não sofra clivagem, fazendo com qua a amastina 

se comporte como proteína de membrana do Tipo IIIb (NIELSEN e KROGH, 1998; OTT 

e LINGAPPA, 2002). As proteínas de membrana são subdivididas em 3 tipos: tipo I – 

possui uma transmembrana com o N-terminal voltado para o lúmem do RE; tipo II – uma 

transmembrana com o C-terminal voltado para o lúmem do RE; tipo III – vários domínios 

transmembranas com o C-terminal voltado para o Lúmem do RE. Estas proteínas são 

subdivididas quanto a clivagem do peptídeo em A e B, proteínas do tipo A são clivadas 

pela peptidase de sinal I (SPase) e B não são clivadas, apresentando somente um sinal 

de ancoramento a membrana (OTT e LINGAPPA, 2002).  

 As predições in silico para a amastina com o programa SignalP-4.1, confirmam os 

nossos dados de âncora de sinal para a TM1, diferindo das análises anteriores das 

amastinas que classificavam a primeira transmembrana (TM1) como um possível 

peptídeo sinal (TEIXEIRA et al., 1994; WU et al., 2000). Os programas atuais de 

predições in silico utilizam o algoritimo denominado modelo oculto de Markov (HMM), que 

tornou possível distinguir peptídeo sinal de âncora de sinal. Este modelo procura padrões 

a partir de padrões observáveis (NIELSEN e KROGH, 1998). Na via clássica de síntese 

de proteína de membrana, os elementos topogênicos medeiam a translocação por meio 

do RE da seguinte forma: a proteína nascente é transportada para a membrana do RE, 

a SPase reconhece o sinal de clivagem, o peptídeo é clivado e degradado, o restante da 

proteína é translocada para o lúmem do retículo e pode ser posteriormente secretada em 

vesículas. As proteínas que apresentam o sinal de ancoragem iniciam a translocação, se 

inserem na membrana do RE e não são liberadas no lúmem, permanecem aderidas a 

membrana do RE (ANDREWS et al., 1992). 

 A proteína truncada A-SP::GFP permanece associada a membrana, possível RE, 

entretanto somente o sinal de âncora não é suficiente para transportar a proteína para a 
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membrana plasmática. Os dados de localização do mutante quíntuplo 5TmAF::GFP, 

sugerem que a ECL1 seja uma região importante para esse endereçamento, visto que 

essas proteínas mutantes não foram endereçadas para a membrana plasmática, ficando 

retidas em organelas, possivelmente RE. 

 

5.3.3.  Análises fenotípicas de parasitos da cepa G superexpressando δ-amastina 

selvagem e mutantes. 

 

 Para avaliar o papel biológico das amastinas em T. cruzi, inicialmente realizou-se 

uma curva de crescimento com formas epimastigotas da cepa G selvagem (G WT) e 

superexpressores de δ-amastina selvagem (AmastinaF::GFP) e mutantes (5TmAF::GFP 

e 1CmAF::GFP). Estes parasitos foram avaliados quanto a capacidade de crescimento 

em meio LIT com 10% de SFB na ausência de G418 a 28 ºC, partindo de um inóculo de 

5 x 105 parasitos/mL (item 4.6.10). As contagens dos parasitos foram realizadas a cada 

24 h por 7 dias, e a partir destas contagens foram construídas as curvas de crescimento 

(Figura 25). Observou-se que não houve alteração significativa na taxa de crescimento 

dos superexpressores da δ-amastina selvagem e mutantes em comparação ao 

selvagem.  

 Posteriormente foram realizadas análises compartivas da capacidade de 

diferenciação dos epimastigotas em tripomastigotas metacíclicos do parasito selvagem e 

superepressores. As contagens diferenciais foram realizadas por microscopia ótica em 

lâminas coradas com Giemsa (item 4.6.11) nos dias 6, 9 e 12, a partir de cultura 

envelhecida em meio LIT com 10% de SFB sem G418 a 28 ºC. Partindo destas 

contagens, o gráfico com a porcentagem de tripomastigotas metacíclicos ao longo dos 

dias foi gerado (Figura 26). 
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FIGURA 25 – CURVA DE CRESCIMENTO DE EPIMASTIGOTAS SELVAGEM E 
SUPEREXPRESSORES DE δ-AMASTINA SELVAGEM E MUTANTES DA CEPA G DE T. cruzi 

 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: O número de parasitos por mL representado no eixo Y e tempo de contagem no eixo X. G WT, 
crescimento do parasito selvagem; G AF::GFP, superexpressor de δ-amastina; G 1CmAF::GFP, 
superexpressor da proteína com uma mutação na cisteína 42 (C42A) e G 5TmAF::GFP, superexpressor 
da proteínas com 5 mutações nas treoninas (T37,40,44,55,60A). Os dados representam três experimentos 
independentes analisados estatisticamente no programa GraphPad Prism 6, todos apresentaram p>0,05.  
 

Como verificado na Figura 26, em comparação ao selvagem G WT, a 

superexpressão de AmastinaF::GFP fovorece a diferenciação em tripomastigota 

metacíclico, o mutante simples 1CmAF::GFP não altera a diferenciação e o mutante 

quíntuplo 5TmAF::GFP diminui a taxa de diferenciação, este perfil é observado a partir 

do 6º dia. No 12º dia o aumento na taxa de metaciclogênse do G AmastinaF::GFP em 

comparação ao selvagem é aproximadamente 40% e com G 5TmAF::GFP 70%.  
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FIGURA 26 – TAXA DE METACICLOGÊNESE DE PARASITOS SELVAGEM E SUPEREXPRESSORES 
DE δ-AMASTINA SELVAGEM E MUTANTES NA CEPA G DE T. cruzi 

 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Contagem de tripomastigotas metacíclicos em cultura envelhecida em meio LIT com 10% SFB. O 
eixo Y representa a porcentagem relativa de tripomastigotas metacíclicos em um total de 300 parasitos 
contagens. O eixo X representa o tempo em dias. G WT, parasito selvagem da cepa G; G AF::GFP, 
supexpressor da δ-amastina selvagem; G 5TmAF::GFP, mutante quíntuplo das treoninas e G 1CmAF::GFP 
mutante simples na cisteína. Os dados representam três experimentos independentes analisados 
estatisticamente no programa GraphPad Prism 6. * p<0,05  *** p<0,001 
 

Estes parasitos também foram testados quanto a capacidade de invasão em 

monocamadas de células de mamíferos com formas tripomastigotas derivadas de cultivo 

celular (TCTs) e amastigotas extracelulares (AEs). Inicialmente testou-se diferentes 

proporções (MOI) de parasitos e células tanto em TCTs quanto AEs (itens 4.6.13.1 e 

4.6.13.2, respectivamente), e estabelecemos uma proporção de 100:1 parasitos/células 

para TCTs e 5:1 para AEs.  Estas proporções foram baseadas em dados de infectividade 

da cepa G descritos anteriores por Yoshida (2006) para TCTs e Mortara e colaborares 

(1991) em AEs. A cepa G apresenta uma baixa infectividade por tripomastigotas e uma 

alta infectividade em AEs. Os testes de invasão foram realizados em monocamadas de 

células LLC-MK2, por 2 h de contato com os parasitos e posteriormente as células foram 

lavadas e coradas com Giemsa como descrito no item 4.6.13.1. A contagem das células 

infectadas foi realizada por microscopia óptica e o resultado foi expresso em 

porcentagem de célula infectada no total de 300 células (Figura 27). Após o tempo de 

interação parasitos-célula, verificou-se que não houve diferença significativa na taxa de 
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invasão de AEs entre os parasitos G WT e superexpressores AmastinaF::GFP, 

5TmAF::GFP e 1CmAF::GFP (Figura 27A e B). Em contrapartida, foi possível constatar 

que no ensaio de invasão com TCTs, ocorreu um aumento significativo de 50% na 

porcentagem de células infectadas pelo superexpressor G 5TmAF::GFP e redução de 

10% do G AmatinaF::GFP em comparação ao G WT. Nota-se que em relação ao  G 

AmastinaF::GFP, a diferença de infectividade do G 5TmAF::GFP foi mais acentuada, 

cerca de 60%. O G 1CmAF::GFP comportou-se semelhante ao G WT. 

Ao comparar estes dados de infectividade da cepa G WT com os da literatura, 

confirmamos o perfil de infectividade já descrito, de TCTs menos invasivos que AEs 

(YOSHIDA, 2006 e MORTARA et al., 1991). Para alcançarmos uma invasão de 20% de 

TCTs G WT, foi necessária uma razão de 100:1 parasitos/célula, e AEs 5:1 foi o suficiente 

para uma taxa de internalização de 40%. A alta taxa de invasão de TCTs G 5TmAF::GFP, 

em conjunto, a observações realizadas em culturas de células infectadas liberando estes 

TCTs, levou-nos a questionar, se a invasão aumentada pelos TCTs G 5TmAF::GFP, 

estaria sendo reflexo de uma amastigogênese precoce, por isso a alta taxa de 

infectividade. Sendo assim, optou-se por realizar uma cinética de amastigogênse com a 

cepa G WT e superexpressores G AmastinaF::GFP, G 5TmAF::GFP e G 1CmAF::FGP 

(item 4.6.12).  
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FIGURA 27 – INVASÃO DE CÉLULAS LLC-MK2 COM AMASTIGOTAS EXTRACELULARES (AEs) E 
TRIPOMASTIGOTAS DERIVADAS DE CULTIVO CELULAR (TCTs) DA CEPA G DE T. cruzi 

 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Contagem de células invadidas por AEs e TCTs incubadas com LLC-MK2 2 h a 37 ºC 5% CO2. MOI 
AEs 5:1 e TCTs 100:1. A) Representação gráfica da porcentagem de células invadidas por AEs ou TCTs 
num total de 300 células. B) Imagens das células LLC-MK2 infectadas com AEs e TCTs. Os valores 
apresentados correspondem a médias e desvio-padrões da contagem de 300 células de três experimentos 
independentes. G WT, parasito selvagem da cepa G; G AF::GFP, supexpressor da δ-amastina selvagem; 
G 5TmAF::GFP, mutante quíntuplo das treoninas e G 1CmAF::GFP mutante simples na cisteína. Os dados 
representam três experimentos independentes analisados estatisticamente no programa GraphPad Prism 
6. (*) Representa uma significância de p < 0,5 e (**) p < 0,001 em relação ao 5TmAF::GFP. 
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 Na cinética de amastigogênese in vitro, foi avaliado a capacidade dos TCTs se 

diferenciarem em AEs em meio RPMI pH 5 na ausência de SFB por 48 horas a 37 ºC em 

atmosfera de 5% de CO2. A cada hora os parasitos foram coletados, corados e analisados 

por microscopia ótica. Nas análises morfológicas dos parasitos corados com Giemsa, 

mensuramos características como tamanho, forma, presença ou ausência do flagelo e 

posição do núcleo e cinetoplasto (Figura 28). Tripomastigotas derivadas de cultivo celular 

(TCTs) foram caracterizadas pelo formato em C- ou S-, com corpo alongado, 

comprimento total entre 13,57 ± 1,87 μm, cinetoplasto na porção sub-terminal e núcleo 

mediano (Figura 28A). Formas intermédiárias (IFs), tamanho entre 5,46 ± 1,77 μm, 

diminuição progressiva do flagelo em direção ao citoplasma, e posição do cinetoplasto e 

núcleo semelhante aos TCTs (Figura 28B). Amastigotas extracelulares (AEs), forma 

esférica ou oval, tamanho relativo de 3,21 ± 1,06 μm, flagelo ausente ou curto e 

cinetoplasto e núcleo centralizados (Figura 28C). Epimastigotas (EPI), alongados, 

tamanho entre 17,17 ± 3,95 μm, flagelo longo, cinetoplasto anterior ao núcleo, próximo a 

bolsa flagelar, e núcleo centralizados (Figura 28D).  

Estabelecidos os parâmetros de diferenciação morfológica, determinamos as 

quantidades relativas de TCTs, IFs, AEs e EPIs nos diferentes pontos da cinética de 

amastigogênese na contagem de 300 parasitos (Figura 29 e 30). Na dinâmica de 

diferenciação de G WT, os TCTs se transformam progressivamente em IFs, atingem o 

ápice em 4 h, com uma taxa IF de 50% e finaliza este processo 10 h após o início da 

diferenciação. As IFs após 4 h, iniciam o processo de diferenciação em AEs, neste 

instante há queda na taxa relativa de IFs e aumento de AEs. A taxa de AEs em cultura 

atinge 67% em 14 h, a maior parte das AEs permanecem nesta forma até 24 h e uma 

fração de aproximadamente 40% continua o processo de diferenciação em EPIs, que 

aumenta com o passar do tempo. 
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FIGURA 28 – ANÁLISE MORFOLÓGICA DA CEPA G SELVAGEM DE T. cruzi DURANTE A 
DIFERENCIAÇÃO DE TCTs EM AMASTIGOTAS EXTRACELULARES 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Morfologia dos parasitos da cepa G selvagem submetidos a diferenciação em meio RPMI ácido pH 
5 na ausência de SFB, incubados a 37 ºC 5% CO2. A) TCT - Tripomastigota Derivado de Cultivo Celular. 
B)  IF – Forma Intermediária. C) AE - Amastigota Extracelular. D) EPI – Epimatigota. As setas indicam a 
posição do núcleo (N) e cinetoplasto (K). Os traços pretos indicam o comprimento do parasito em μm. 
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FIGURA 29 – ANÁLISE MORFOLOGICA DA CINÉTICA DE AMASTIGOGÊNESE EM PARASITOS 
SELVAGENS E SUPEREXPRESSORES DA CEPA G DE T. cruzi 

 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Imagens da diferenciação celular de TCTs em AEs, em meio RPMI ácido pH 5 na ausência de SFB, 
incubados a 37 ºC 5% CO2 nos tempos de 0, 2, 4, 6 e 14 h.  G WT, parasito selvagem da cepa G; G 
AF::GFP, supexpressor da δ-amastina selvagem; G 5TmAF::GFP, mutante quíntuplo das treoninas e G 
1CmAF::GFP mutante simples na cisteína. 
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FIGURA 30 – ANÁLISE DA CINÉTICA DE AMASTIGOGÊNESE EM PARASITOS SELVAGENS E 
SUPEREXPRESSORES DA CEPA G DE T. cruzi 

 
 

 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Gráfico representativo da contagem da diferenciação celular de TCTs em AEs, em meio RPMI ácido 
pH 5 na ausência de SFB, incubados a 37 ºC 5% CO2. O eixo Y representa a porcentagem relativa da 
forma analisada em um total 300 células contadas. O eixo X o tempo em Horas em um tempo de 48 h. A) 
TCTs – Tripomastigotas Derivado de Cultivo Celular. B)  IF – Formas Intermediárias. C) AE – Amastigotas 
Extracelulares. D) EPI – Epimatigotas. G WT, parasito selvagem da cepa G; G AF::GFP, supexpressor da 
δ-amastina selvagem; G 5TmAF::GFP, mutante quíntuplo das treoninas e G 1CmAF::GFP mutante simples 
na cisteína. Os valores apresentados correspondem a médias e desvio-padrões da contagem de 300 
células de três experimentos independentes analisados estatisticamente no programa GraphPad Prism 6. 
 

 A comparação dos superexpressores (Figura 29 e 30) G AmastinaF::GFP e G 

1CmAF::GFP ao G WT, mostra que nas primeiras 4 h o processo de transformação TCTs 

em IFs foi sincrônico, subsequentemente, iniciam o processo de transformação em AEs. 
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No tempo de 12 h, atingem o seu pico máximo de diferenciação, que é reduzido em 

relação a G WT, 62% para G AmastinaF::GFP e 40% G 1CmAF::GFP. Passado este 

tempo os parasitos iniciam o processo de diferenciação contínua em epimastigotas. Ao 

final da avaliação (48 h), foi possível notar uma quantidade de EPIs nos dois 

superexpressores 20% maior comparativamente a G WT e superior a 60% em G 

5TmAF::GFP. Esses superexpressores em relação ao G WT aceleram o passo de 

epimastigogênese. No entanto, os parasitos G 5TmAF::GFP favoreceram o processo de 

amastigogênese, nas primeiras 2 h foi possível notar que aproximadamente 47% dos 

TCTs já haviam se diferenciado em IF e 14% já apresentavam um formato arredondado 

com encurtamento do flagelo característico de AEs. Estas IFs rapidamente se 

diferenciaram em AEs, alcançando 94% 8 h após o início do processo. Somente 6% das 

AEs continuaram o processo de diferenciação em EPIs, a grande maioria permaneceu 

como AEs até o fim do ensaio (48 h). 

 O processo de diferenciação durante o desenvolvimento do T. cruzi, tem sido 

associado principalmente a alterações em suas propriedades biológicas ocasionada por 

expressão diferencial de moléculas de superfície estágio específicas em resposta a 

estímulos ambientais (BURLEIGH e ANDREWS, 1995). As moléculas de superfície 

medeiam o primeiro contato com a célula hospedeira, promovendo o reconhecimento 

parasito-célula hospedeira, no entanto para o estabelecimento de interações fortes outros 

rearranjos dependentes de energia necessitam ser formados (SCHENKMAN et al., 1991).  

 A transformação de epimastigotas em tripomastigotas metacíclicos tem sido 

associada a baixa disponibilidade de nutrientes, que culmina num estresse nutricional 

que desencadeia a diferenciação (CONTRERAS et al., 1985). As vias de sinalização 

intracelular do parasito, estão associadas à resposta a disponibilidade de nutrientes como 

concentração de aminoácidos, carboidratos e lipídios, concentração de íons como Ca2+, 

concentração de fatores extracelulares que modulam mecanismos crescimento celular, 

ativação de cascatas mediadas por proteína quinase (PK) e reorganização do 

citoesqueleto (CONTRERAS et al., 1985; KOLLIEN e SCHAUB, 2000; HUANG et al., 

2002; MIRANDA et al., 2012). 
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As análises dos dados de diferenciação de epimastigotas em formas 

tripomastigotas metacíclicas (Figura 26) sugerem que apesar da δ-amastina não ser uma 

proteína de expressão detectável na forma replicativa presente no hospedeiro 

invertebrado (tritomíneo) do T. cruzi, a sua superexpressão favorece o processo de 

metaciclogênese. Esta característica também foi observada por Cruz e colaboradores 

(2012) ao superexpressar δ-amastina na cepa G. Um comportamento diferenciado foi 

constatado para o parasito superexpressor de 5TmAF::GFP, este parasito se comportou 

desvaforecendo o processo de metaciclogênese. Desta forma, parece que a integridade 

de ECL1 é importante na função da amastina. O processo biológico pela qual a amastina 

favorece o processo de diferenciação ainda permanece desconhecido. No entanto, 

Rochette e colaboradores (2005) sugeriram que as amastinas podem estar associadas 

ao transporte de nutrientes ou metabólitos através da membrana. O transporte eficiente 

de moléculas hidrossolúveis favorece a homeostase do pH e o crescimento do parasito. 

Pertubação na homeostase causada pelo transporte de nutrientes e metabólitos podem 

refletir em alterações na taxa de diferenciação parasitária (KOLLIEN e SCHAUB, 2000). 

Sendo assim é possível que a expressão ectópica da amastina realizada aqui esteja 

perturbando a homeostase em relação aos parasitos selvagem. 

Na investigação do papel da δ-amastina na invasão celular (Figura 27A e B), 

demonstrou-se que a superexpressão da proteína selvagem e dos mutantes não alteram 

significativamente a invasão por AEs. Estes dados contrariam os resultados de Cruz et 

al. (2012), que descrevem uma redução de 20% na infecção do parasito da cepa G 

superexpressora de δ-amastina, caracterizando a proteína como moduladora negativa 

do processo de invasão. Entretanto, foi observado este fenótipo na invasão com TCTs, o 

superexpressor AmastinaF::GFP, apresenta uma redução de 10% na invasão celular. No 

ensaio de invasão celular com TCTs o aumento de 50% da infecção pelos 

superexpressores G 5TmAF::GFP foi uma das descobertas mais drástica quanto a 

alteração fenotípica. As análises e observações do comportamento deste parasito em 

cultura, levaram a sugerir duas hipóteses: 1ª- a aceleração no processo de 

amastigogênese causaria uma elevação na taxa de infectividade, ou 2º- os TCTs de 

5TmAF::GFP já teriam uma característica AE-like. Essas hipóteses são sustentadas pelo 
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fato das AEs da cepa G possuírem uma alta capacidade de invasão (MORTARA et al., 

1991).  

No ensaio de cinética de amastigogênese foi observado que a superexpressão de 

δ-amastina selvagem e mutantes, alteram o processo de transformação morfológica 

durante a amastigogênese secundária quando comparadas ao G WT.  Na cepa G 

selvagem a porcentagem de transformação máxima de TCTs em AEs foi de 67% em 14 

h (Figura 30). Estes parasitos mostraram redução progressiva do tamanho do corpo e do 

flagelo, até atingirem uma forma esférica ou arredondada típica de AEs. Estes resultados 

são coerentes a trabalhos anteriores que relatam a transformação progressiva e gradual, 

passando por IFs durante o processo (NAVARRO et al., 2003; HERNÁNDEZ-OSÓRIO et 

al., 2010).  Entretanto, os parasitos selvagens da cepa G não atingiram 100% de 

diferenciação como relatado por Hernándes-Osório e colaboradores (2010) para o clone 

CL Brener. No tempo analisado 40% dos parasitos continuaram o processo de 

diferenciação normalmente em epimastigotas. As análises quantitativas demostraram 

que G 5TmAF::FGP inicia o processo de diferenciação precoce em IF, atingindo um 

máximo de 47% 2h após a incubação, ocasionando uma  taxa amastigogênese mais 

rápida e eficiente que G WT. A porcentagem de AEs foi de 94% em 8 h. No entanto o 

processo de diferenciação em epimastigotas é interrompido e somente uma fração 

mínima de AEs G 5TmAF::FGP continuam o processo de diferenciação. Já os parasitos 

G AmastinaF::GFP e G 1CmAF::GFP favorecem o processo de epimastigogênese em 

relação aos demais. 

Sabe-se que alterações no pH, na temperatura e disponibilidade de nutrientes no 

meio são estímulos que engatilham o processo transformação de uma forma em outra 

em T. cruzi. Estes estímulos induzem a reorganização estrutural e composição proteica 

estágio especifica de superfície do parasito. Uma vez iniciado o processo ele tende a ser 

gradual (BURLEIGH e ANDREWS, 1995; TOMLINSON et al., 1995; NAVARRO et al., 

2003; HERNÁNDEZ-OSÓRIO et al., 2010). Em nossos ensaios, observamos que a 

transformação é progressiva no G WT, os TCTs em ambiente ácido são induzidos a 

diferenciarem em IFs, AEs e EPIs. A superexpressão de AmastinaF::GFP e 1CmAF::GFP 

facilita o processo de diferenciação e 5TmAF::GFP interrompe no passo de diferenciação 

AE-EPI. Como sugerido por Cruz e colaboradores (2012) a amastina se comporta como 
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uma proteína moduladora no processo de diferenciação. Os resultados fortalecem e 

amplificam essa premissa, visto que, além de mostrarmos o aumento da diferenciação 

em tripomastigotas metacíclicos, também observamos um favorecimento da 

transformação progressiva de TCT-AE-EPI. Adicionalmente sugerimos que a integridade 

de ECL1 é imprescindível para o funcionamento correto da proteína, em razão da 

interrupção do processo de diferenciação pelo G 5TmAF::GFP. 

O papel da amastina como molécula de superfície ainda não é claro, entretanto 

mostramos o seu papel na regulação da diferenciação, que é um importante passo para 

a adaptação do parasito em resposta aos diferentes ambientes. Como a amastina 

engatilha este processo, permanece desconhecido, no entanto, a relação do ECL1 nesta 

etapa parece ser um ponto chave a ser estudado. 

 

5.3.4.  Análise comparativa do perfil transcritômico de tripomastigotas derivados de 

cultivo celular da cepa G selvagem de T. cruzi e superexpressor de δ-amastina 

  

 Inicialmente resolveu-se avaliar um momento da expressão diferencial de 

transcritos de tripomastigotas derivados de cultivo celular (TCTs) da cepa G selvagem e 

os parasitos superexpressando δ-amastina fusionada a GFP, uma vez que como 

mostrado na figura 27, estas formas apresentaram perfil de infectividade diferencial. Além 

dessa alteração fenotípica os TCTs respondem diferencialmente ao processo de 

amastigogênese in vitro (Figura 30). Sendo assim, procurou-se identificar genes com 

regulação diferencial significativa nos TCTs superpressores G AmastinaF::GFP, com o 

intuito de ter indícios dos mecanismos moleculares de como a amastina poderia estar 

atuando causando essas alterações fenotípicas. 

 Para obter a resposta do transcritoma global (mRNAs e RNAs contendo trechos 

poliA), os TCTs G selvagens e superexpressores de AmastinaF::GFP de T. cruzi foram 

coletados simultaneamente em Trizol (item 4.8) em 3 experimentos independentes  e 

armazenados em -80 ºC para a extração conjunta do RNA total. A figura 31 mostra uma 

análise das culturas utilizadas na preparação de RNA total, que aponta a homogeneidade 

da cultura (TCT > 95%). As bibliotecas de cDNA foram construídas a partir de RNA 

poliA+, tendo sido geradas 6 bibliotecas, 3 para TCTs derivados da cepa G WT (WA, WB 
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e WC), e 3 G-AmastinaF::GFP (AA, AB e AC). As amostras foram sequenciadas 

utilizando a plataforma Ion TorrentTM (Grupo de Fixação Biológica de Nitrogênio-UFPR) 

para obter um mínimo de 9 milhões de sequências com alta qualidade por 

biblioteca/amostra (Figura 32A). A qualidade do sequenciamento (FastQC) foi analisada 

pelo programa CLC Genomics Workbench v. 6.5.1 antes de iniciarmos o mapeamento 

das sequênicas contra o genoma do clone CL Brener (AAHK00000000.1) (Figura 32B). 

 
FIGURA 31 – ANÁLISE MORFOLÓGICA DOS TCTs UTILIZANDOS NA EXTRAÇÃO DO mRNA TOTAL 

DA CEPA G SELVAGEM E SUPEREXPRESSOR DE AMASTINA DE T. cruzi 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Microscopia ótica dos parasitos da cepa G selvagem e superpressor de δ-amastina utilizados na 
extração do mRNA total para o trascritoma. TCTs G WT- Tripomastigotas Derivado de Cultivo Celular da 
cepa G Selvagem de T. cruzi. TCTs G AmastinaF::GFP - Tripomastigotas Derivado de Cultivo Celular da 
cepa G superpressor de δ-amastina. 
 

 Como inicialmente estabelecemos um corte um mínimo de 9 milhões de 

sequências com índice de qualidade de Phred (Q) entre 15 e 30 (Figura 32A e B), 

optamos por descartar momentaneamente as bibliotecas WA e AC das nossas análises 

(ressequenciamento em andamento). Desta forma, demos continuidade a análise 

preliminar das demais WB, WC, AA e AB. Todas essas análises a serem descritas nesse 

tópico serão refeitas, uma vez que obtenhamos dados de sequenciamento satisfatórios 
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para as demais réplicas. Para minimizar a frequência de alinhamentos indesejadas, as 

amostras foram submetidas a um trimming para a remoção de sequências com tamanho 

inferior a 30 pb (Figura 32C e D). 

 
FIGURA 32 – NÚMERO DE READS POR BIBLIOTECA, ÍNDICE DE QUALIDADE, DISTRIBUIÇÃO DAS 

READS E MAPEAMENTO 

 

 
 
FONTE: O autor 2016.  
NOTA: Análise transcritômica de 6 bibliotecas, geradas a partir de mRNA poli(A) de TCTs de T. cruzi da 
cepa G selvagem (G WT) e superexpressor de δ-amastina (G AmastinaF::GFP). A) Tabela com o número 
de reads gerados em cada biblioteca. B) Exemplo de índice de qualidade FastQC utilizados nas análises 
de qualidade das reads. C) Exemplo do trimming para a remoção de sequênicas com 30 pb. A caixa preta 
indica as reads utilizadas para o mapeamento contra o genoma Trypanosoma cruzi clone CL Brener DTU 
VI (AAHK00000000.1). D) Tabela com o número de reads gerados em cada biblioteca após o trimming e 
porcentagem de reads mapeadas. 
 

As amostras foram avaliadas quanto a reprodutibilidade biológica, para isso, 

utilizamos o pacote estatístico do programa CLC Genomics Workbench v. 6.5.1, para 
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gerar o coeficiente de correlação de Pearson, que mede o grau de relação linear entre as 

amostras, e análise de componentes principais (PCA) para indicar relações de 

características entre grupos. Nessas análises, observou-se uma alta correlação entre as 

amostras na matriz de correlação de Pearson (Figura 33A). No entanto a PCA não 

mostrou um agrupamento claro entre as amostras (Figura 33B), ou seja, não houve 

agrupamento de acordo com o tipo de amostra (AA com AB, e WB com WC), nem em 

função do dia de coleta (batch effect) (AB com WB). Ressaltamos que essas conclusões 

são preliminares, por estar fundamentada nas análises dos dados sem as replicatas 

biológicas dos experimentos A (WA) e C (AC). 

Estas amostras pré-processadas então foram mapeadas contra o genoma do 

Trypanosoma cruzi clone CL Brener DTU VI (AAHK00000000.1) [EL-SAYED et al., 2005], 

utilizando o programa CLC Genomics Workbench v. 6.5.1. Estabeleceu-se como 

parâmetros para o mapeamento um número máximo de mismatches de 2, similaridade 

0,9, tamanho mínimo 0,8 e numero mínimo de hits por sequências 10. Estes parâmetros 

permitiram um mapeamento entre 47,8 e 60,5% com o genoma de referência (Figura 

32D).  

Após o mapeamento das sequências, os genes diferencialmente expressos 

(DEGs) foram analisados utilizando o pacote estatístico do programa CLC Genomics. 

DEGs foram definidos como sendo os genes com FDR (False Discovery Rate) corrigido 

< 0,05. Com este parâmetro foram identificados um total de 2.025 DEGs (Fold change 

range), sendo 55,1% correspondente a proteínas hipotéticas. No genoma de T. cruzi 

cerca de 60% dos genes identificados estão anotados nessa versão do genoma como 

regiões codificadoras hipotéticas (EL-SAYED et al., 2005). A fim de elevar o rigor da 

análise expressão diferencial, foi definido um corte arbitrário de fold-change (FC) ≥ 2 

(Apêndice 1) para genes regulados positivamente (TCT G-WT versus TCT G-AmaF ou 

TCT G-AmaF versus  TCT G-WT) e FC ≤ -2 (Apêndice 2) regulados negativamente. A 

Tabela 3 e 4 apresentam uma versão resumida com FC ≥ 5 e FC ≤ -5 dos apêndices 1 e 

2. Na relação TCTs G AmastinaF::GFP / TCTs G WT com FC ≥ 2 foram identificados 665 

genes e FC ≤ -2 142.   
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TABELA 3 – GENES EXPRESSOS POSITIVAMENTE COM FC ≥ 5 EM TCTs DA CEPA G 
SUPEREXPRESSORA DE δ-AMASTINA 

 
*Número de proteínas. ** FC MÁX. maior fold change encontrado no grupo proteico. FC MIN. Menor fold 
change encontrado no grupo proteico 

  

PROTEÍNA NÚMERO* FC MÁX. ** FC MIN. **
hypothetical protein, conserved 49 1,80E+308 5,67
mucin-associated surface protein (MASP), putative 24 1,80E+308 5,00
hypothetical protein 14 1,80E+308 5,67
mucin TcMUCII, putative 14 1,80E+308 5,40
dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative 4 1,80E+308 7,25
amino acid transporter, putative 1 1,80E+308
trans-sialidase, Group II, putative 1 1,80E+308
protein kinase, putative 3 32,00 6,67
KU70 protein, putative (fragment) 1 29,00
proton motive ATPase 1, putative 1 20,00
Nudix hydrolase 2, putative (Nudix2) 1 18,33
trans-sialidase, Group VI, putative 1 16,50
exopolyphosphatase 1 14,75
phosphoglycerate kinase, putative 1 14,00
ATP-dependent RNA helicase FAL1, putative (fragment) 1 12,50
ubiquitin-protein ligase, putative 1 12,00
serine/threonine protein kinase, putative 1 11,33
anion-transporting ATPase-like, putative 1 10,00
lipase, putative 1 9,40
UDP-Gal or UDP-GlcNAc-dependent glycosyltransferase, putative 1 9,09
anaphase promoting complex subunit protein, putative 1 8,82
AGP2beta-2, putative 1 8,50
NADH-ubiquinone oxidoreductase complex I subunit, putative (TAP151) 1 8,50
small nuclear ribonucleoprotein, putative 1 8,50
serine/threonine protein phosphatase, putative 1 7,86
protein phosphatase 2A regulatory subunit, putative 1 6,86
histone deacetylase, putative 1 6,70
actin, putative 1 6,64
DNA excision/repair protein SNF2, putative 1 6,52
60S ribosomal protein L30, putative 1 6,08
3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase, putative 1 5,96
cytochrome b5, putative 1 5,71
cytochrome c oxidase subunit 10, putative 1 5,55
mitochondrial DNA polymerase I protein C, putative 1 5,46
kinesin heavy chain, putative 1 5,38
spermidine synthase, putative 1 5,33
intraflagellar transport protein 140, putative (fragment) (IFT140) 1 5,23
trypanothione synthetase, putative 1 5,00



 

115 
 

TABELA 4 – GENES EXPRESSOS NEGATIVAMENTE COM FC ≤ -5 EM TCTs DA CEPA G 
SUPEREXPRESSORA DE δ-AMASTINA 

 
*Número de proteínas. ** FC MÁX. maior fold change encontrado no grupo proteico. FC MIN. Menor fold 
change encontrado no grupo proteico 
 

O conjunto de genes enriquecidos positivamente FC ≥ 2 (665) [Apêndice 1] revela 

um aumento de família multigênicas de superfície específicas de formas tripomastigotas 

tais como MAPS (34), mucinas TcMUCII (26), trans-sialidase II, alguns membros DGF-1 

(dispersed gene family 1), bem como proteínas de transportes de aminoácidos e 

proteínas de sinalização como proteínas quinases, serina/treonina quinase 

(serina/treonina PK) e serina/treonina fosfatase (serina/treonina PP). Nas análises de 

Gene Ontology (GO) realizada com a ferramenta de bioinformática online DAVID 6.7 

(https://david.ncifcrf.gov/), foi possível agrupar os membros DEGs em 4 grupo (A, B, C e 

D) [Tabela 5]. Grupo A referente a proteínas ribossomais, B proteínas intrínsecas de 

membrana (MIP) aquaporinas, C proteínas dedo de zinco (Zinc-finger) e D proteínas com 

função molecular de ligação a íons (Tabela 5). 

Para o conjunto de genes regulados negativamente (142) [Apêndice 2] nota-se um 

enriquecimento de proteínas de superfície de amastigota DGF-1 (19) e proteínas 

hipotéticas (58). A análise de GO mostra um enriquecimento do termo de função 

molecular de atividade exo-alfa-sialidase (Tabela 6). 

 

 

 

PROTEÍNA NÚMERO* FC MÁX. ** FC MIN. **
dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative 8 -1,7977E+308 -7,7
hypothetical protein, conserved 8 -1,7977E+308 -8,3
hypothetical protein 4 -1,7977E+308 -5,3
RNA-binding protein, putative 1 -1,7977E+308
surface protease GP63, putative (fragment) 1 -37,0
trans-sialidase, putative 1 -12,0
Gim5A protein, putative 1 -9,0
mucin TcMUCII, putative 1 -7,7
serine/threonine-protein phosphatase 2A, catalytic subunit, putative 1 -7,1
retrotransposon hot spot (RHS) protein, putative (fragment) 1 -6,5
nucleoside phosphorylase, putative 1 -5,5
expression site-associated gene (ESAG-like) protein, putative 1 -5,4
permease-like protein, putative 1 -5,3
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TABELA 5 – ENRIQUECIMENTO DE TERMOS GO DOS GENES REGULADOS POSITIVAMENTE EM G-
AmaF::GFP (FC ≥ 2) 

 
* Enriquecimento: conjunto de membros associados com determinado termo. 

 

TABELA 6 – ENRIQUECIMENTO DE TERMOS GO DOS GENES REGULADOS POSITIVAMENTE EM G-
AmaF::GFP (FC ≥ 2) 

 
* Enriquecimento: conjunto de membros associados com o determinado termo. 

Na dinâmica de diferenciação de tripomastigota em amastigotas é possível 

identificar padrões transcritômicos específicos. Já foi descrito que o processo de 

transição necessita de 3 etapas principais: 1- modulação negativa rápida das principais 

classes de proteínas de superfície polimórficas de tripomastigotas, como MASPS, 

mucinas (TcMUCII), trans-sialidades e GP63; 2-  redução da expressão dos genes 

relacionados a motilidade e montagem flagelar e 3- aumento de transcritos que codificam 

proteínas de superfície de amastigotas, como δ-amastinas (LI et al., 2016).  

 CLUSTER A ENRIQUECIMENTO: 2,3 NOME
Categoria Termo Valor de p

PIR_SUPERFAMILY IPIRSF002238 ribosomal protein, L37Aa/L37Ae/L43e types 2,65E-03
INTERPRO IPR002674 Ribosomal protein L37ae 3,24E-03
INTERPRO IPR011331 Ribosomal protein L37ae/L37e, core 1,51E-02

 CLUSTER B ENRIQUECIMENTO: 1,9 NOME
Categoria Termo Valor de p

PIR_SUPERFAMILY IPIRSF002276 aquaporin 5,19E-03
SP_PIR_KEYWORDS transport 1,75E-02

INTERPRO IPR000425 Major intrinsic protein 2,70E-02

 CLUSTER C ENRIQUECIMENTO: 1,6 NOME
Categoria Termo Valor de p

PIR_SUPERFAMILY IPIRSF016237 RING-box protein/anaphase-promoting complex, subunit 11 1,71E-02
SP_PIR_KEYWORDS zinc-finger 2,54E-02

INTERPRO IPR018957 Zinc finger, C3HC4 RING-type 3,22E-02

 CLUSTER D ENRIQUECIMENTO: 1,4 NOME
Categoria Termo Valor de p

GOTERM_MF_FAT GO:43167 ion binding 3,82E-02
GOTERM_MF_FAT GO:43169 cation binding 3,82E-02
GOTERM_MF_FAT GO:46872 metal ion binding 3,82E-02

Cluster A Enriquecimento: 2,29 Nome
Categoria Termo Valor de p

GOTERM_BP_FAT GO:0009405 pathogenesis 2,92E-03
GOTERM_MF_FAT GO:0004308 exo-alpha-sialidase activity 8,70E-03
GOTERM_MF_FAT GO:0016997 alpha-sialidase activity 8,70E-03
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A expressão de MASPS, mucinas (TcMUCII), trans-sialidades e GP63 está 

diretamente associada a capacidade de proteção, reconhecimento celular, sinalização e 

invasão do T. cruzi (SCHENKMAN et al., 1991; VILLALTA et al., 2001; BUSCAGLIA et 

al., 2006; BARTHOLOMEU et al., 2009). O bloqueio de mucinas e trans-sialidades por 

anticorpos monoclonais específicos, diminui a capacidade de invasão de células de 

mamíferos (VILLALTA et al., 2001; BUSCHIAZZO et al., 2012). A família DGF-1 também 

representa um grupo de proteínas integrais da membrana, com similaridade significativa 

a integrinas humanas (KAWASHITA et al., 2009). As integrinas são receptores 

heterodiméricos que interagem com seus ligantes desencadeando diversos processos 

biológicos incluindo adesão, migração celular e transdução de sinais (HYNES, 1992).  

Os resultados mostram que os tripomastigotas superexpressores de δ-amastina 

apresentam uma maior expressão de MASPS e TcMUCII e uma repressão de DGF-1 e 

transialidases. Isso leva a sugestão que a expressão AmastinaF::GFP na cepa G 

reforça/favorece a expressão de proteínas mais expressas em TCTs comparado com 

WT, que parece ter um perfil de expressão mais parecido com AEs. Neste cenário, a 

manutenção de um perfil AE-like pelos parasitos WT poderia explicar a maior 

infectividade de parasitos TCT-WT, ao mesmo tempo que esse perfil de expressão de 

TCT-AmastinaF::GFP não é suficiente para favorecer a maior infectividade do TCT 

semelhante a outras cepas de T. cruzi. Este conjunto de dados apontam a necessidade 

de superexpressão de AmastinaF::GFP em outras cepas, seguido de análises 

fenotípicas. Além disso, será necessário esforços de validação dessas expressões 

diferenciais.  

Algumas proteínas hipotéticas com os maiores FC ≥ 2 reguladas positivamente, 

são co-reguladas em TCTs e EPIs e as reprimidas apresentam expressão diferencial em 

amastigotas de acordo com os dados expressão Minning e colaboradores (2009). Estes 

resultados estão de acordo com os dados observados para as famílias multigênicas. 

Neste ponto consideremos ser necessário uma análise global do perfil de expressão dos 

DEGs ao longo do ciclo de vida de T. cruzi. 

Estes dados preliminares sugerem que a δ-amastina possa está envolvida na 

dinâmica do processo de diferenciação, provocando direta ou indiretamente alterações 

na composição proteica da superfície do parasito. 
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5.3.5. Identificação de proteínas vicinais a δ-amastina pela técnica BioID 

 

A identificação de rede de interações proteicas de membrana é limitada, as 

abordagens genéticas convencionais normalmente avaliam as proteínas em um ambiente 

celular distindo do nativo, muitas vezes sem a maquinaria adequada para as 

modificações pós-traducionais e complementos que auxiliam nas interações moleculares. 

As abordagens bioquímicas em alguns casos podem sofrer alterações por meio de 

insolubilidade de moléculas e interações não convencionais. Em decorrência dessas 

limitações, um conjunto de dados incompletos e/ou errôneos pode ser gerado (ROUX et 

al., 2012). 

Na tentativa de mimetizar as condições mais próximas do ambiente nativo das 

imediações das δ-amastinas no T. cruzi e procurando minimizar artefatos de solubilidade 

a detergentes, utilizamos uma técnica chamada BioID (Proximity-Dependent 

Biotinylation). BioID baseia-se na biotinilação de proteínas vicinais a proteínas de 

interesse por uma biotina ligase procariota promiscua (BirA*) de 35 kDa. BirA* biotinila as 

proteínas vicinais mediante a suplementação do meio de cultura com biotina, ela catalisa 

a reação do ATP com a biotina formando o biotinil-5’-AMP, um composto altamente 

reativo que se liga a aminas primárias presentes nas proximidades (ROUX et al., 2012). 

Para identificar os possíveis interatores da δ-amastina in vivo, foi gerado o vetor 

de expressão em T. cruzi pTREXBirA*HA, que contêm a região codificadora da Biotina 

ligase mutante R118G (BirA*) fusionada a HA (Hemaglutinina A) e 

pTREXAmastinaF::BirA*HA com δ-amastina fusionada a BirA*HA (item 4.4.2.). Optou-se 

por transfectar esses vetores no clone Sylvio X/10.1 por ser do mesmo grupo da cepa G 

(DTU I) e expressar δ-amastina diferencialmente em formas amastigotas. Após a seleção 

com G418, estes parasitos foram avaliados quanto a localização e expressão da 

proteínas BirA*HA e AmastinaF::BirA*HA em diferentes condições de biotinilação. 

A fim de comprovar a localização subcelular das proteínas BirA*HA e 

AmastinaF::BirA*HA, ensaios de imunofluorescênica indireta com anti-HA (item 4.6.9.2.) 

foram realizados. Observou-se que a BirA*HA exibe localização predominantemente 

citoplasmática, assim como o controle de expressão das fusões com GFP, e 
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AmastinaF::BirA*HA encontra-se na membrana, semelhante as demais fusões 

AmastinaF::GFP e AmastinaF::HA (Figura 34).  

 
FIGURA 34 – LOCALIZAÇÃO DE δ-AMASTINA SELVAGEM EM EPIMASTIGOTAS DE T. cruzi DO 

CLONE SYLVIO X/10 POR IMUNOFLORESCÊNCIA INDIRETA 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Localização de δ-amastina com tag biotina ligase mutante (R118G)/hemaglutinina A (HA) [BirA*HA], 
em epimastigotas selvagem e superexpressor do clone Sylvio X/10, por imunofluorescência indireta com 
Anti-HA (1:200) e ALEXA 594 (1:500), analisada em microscopia confocal. DAPI, DNA marcado com DAPI 
capturados com filtro de 425-475 nm; TRITC, fluorescência vermelha de ALEXA 594 captada em filtro 500-
550 nm e MERGE, sobreposição das imagens adquiridas nos filtros de DAPI e TRITC. S BirA*HA, 
superexpressor de BirA*HA; AF:: BirA*HA, supexpressor da δ-amastina selvagem fusionada a BirA*HA. 
 

Adicionalmente, o ensaio de imunodetecção com anti-HA (1:3000) foi realizado 

contra os extratos proteicos totais do clone Sylvio X/10 selvagem (S WT) e 

superexpressores S BirA*HA e S AmastinaF::BirA*HA (Figura 35).  Verificou-se a 

marcação da BirA*HA, com 35 kDa, e AmastinaF::BirA*HA, 55 kDa, tanto na presença 

quanto ausência de biotina no meio de cultura, mais uma vez fortalecendo a premissa 

que δ-amastina não sofra modificação pós-traducional em epimastigotas. 

Confirmada a expressão das proteínas de interesse, foi dada continuidade aos 

ensaios de biotinilação, afim de estabelecer-se as melhores condições de biotinilação in 

vivo. Para isso, os parasitos selvagens e superexpressores foram submetidos a 

diferentes tempos de biotinilação com concentração constante de 100 μM, ou com 

diferentes concentrações de biotina por 24 h, cultivados em meio LIT com 10% de SFB a 
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28 ºC. O padrão de biotinilação das proteínas endógenas em células expressando BirA*, 

quer na presença ou na ausência de biotina, foi monitorado por detecção direta com 

estreptoavidina-HRP (Figura 36). 

 
FIGURA 35 – ANÁLISE DE EXPRESSÃO HETERÓLOGA DE δ-AMASTINA FUSIONA A BirA*HA EM 

EPIMASTIGOTAS DE T. cruzi CLONE SYLVIO X/10 

 
 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Imunodetecçã com anti-HA contra extratos proteicos totais de epimastigotas do clone Sylvio X/10 
selvagem e superexpressores expressando biotina ligase mutante (R118G)/hemaglutinina A (HA) 
[BirA*HA] na presença ou na ausência de biotina. Controle negativo parasito selvagem (Sylvio WT). 
Controle positivo superexpressor BirA*HA. AF:: BirA*HA, supexpressor da δ-amastina selvagem fusionada 
a BirA*HA. Ao lado esquerdo é representado os pesos moleculares do marcador e ao direito o peso 
esperado para cada proteína e a quantidade de biotina. (+) presença de biotina. (-) ausência de biotina. 
 

Notou-se que a expressão de BirA* aumenta a biotinilação proteica nos parasitos 

S BirA* e S AmastinaF::BirA*, quando comparado ao S WT. Observou-se que a BirA* 

além de se auto-biotinilar (banda de 35 kDa em parasitos BirA* +, e 55 kDa em parasitos 

AmastinaF::BirA* +) também biotinila prováveis interatores vicinais (Figura 36). É possível 

notar que o perfil de biotinilação dos superexpressores é distinto, isso pode ser em razão 

da localização citoplasmática da BirA* e de membrana da AmastinaF::BirA*. Nos tempos 

de incubação com biotina avaliados, houve uma leve saturação entre os tempos 

superiores a 24 h. Quando a concentração de biotina foi avaliada, não foi notada 

alterações drásticas na eficiência de biotinilação. Com base nesses resultados, decidiu-

se conduzir os próximos ensaios de biotinilação para identificação de possíveis 

interatores com incubação na presença de 50 μM de biotina por 24 h. 
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FIGURA 36 – ANÁLISE DE BIOTINILAÇÃO DEPENDENTE DE PROXIMIDADE (BioID) DE δ-AMASTINA 

FUSIONADA A BirA* EM EPIMASTIGOTAS DE T. cruzi DO CLONE SYLVIO X/10 

 

 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Biotinilação dependente de proximidade de biotina ligase mutante (R118G)/hemaglutinina A (HA) 
[BirA*HA]. A e B) Análise de imunodetecção direta com estreptoavidina-HRP, contra extratos proteicos 
totais de epimastigotas Sylvio X/10 selvagens (WT) e superexpressores S BirA* e S AF::BirA*, submetidos 
a diferentes tempos de biotinilação e concentração constante de 100 μM biotina. C) Imunodetecção direta 
com estreptavidina-HRP, contra extratos proteicos totais de epimastigotas Sylvio X/10 selvagens 
superexpressores, submetidos a diferentes concentrações de biotina e tempo de biotinilação constante de 
24 h. S BirA*HA, superexpressor de BirA*HA; AF:: BirA*HA, supexpressor da δ-amastina selvagem 
fusionada a BirA*HA. 
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Estabelecidos os critérios de biotinilação, os experimentos de enriquerimento de 

proteínas biotiniladas pela captação com estreptavidina imobilizada em beads 

magnéticas (item 4.7.2.) [Figura 37] foram realizados. Nesta etapa, os epimastigotas S 

WT, S BirA* e S AmastinaF::BirA*, foram expostos a 50 μM de biotina em meio LIT com 

10% de SFB por 24 h a 28 ºC, e posteriormente foram coletados e lavados para a 

remoção do excesso de biotina. Em sequida foram lisados com tampão SDS, gerando 

um extrato proteico total (ET), que foi incubado com estreptavidina imobilizada em beads 

magnética por 4 h a 4 ºC, para evitar a ligação inespecífica de proteínas. Transcorrido o 

tempo de incubação, as beads foram coletadas originando duas frações: F1, fração de 

proteínas não biotiniladas e B1, fração de proteínas biotiniladas ligadas as beads. 
 

FIGURA 37– ESQUEMA DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DO METODO BioID EM EPIMASTIGOTAS 
DE T. cruzi DO CLONE SYLVIO X/10 

   
 

FONTE: O autor 2016. 
NOTA: A expressão biotina ligase mutante (R118G) leva a biotinilação de proteínas vicinais em meio 
enriquecido com 50 μM de biotina por 24 h. Após este período os parasitos são lisados originando um 
extrato proteico total (ET). A este ET, são adicionadas beads paramagnéticas com estreptoavidina ligada. 
Esta estreptoavidina liga a biotina das proteínas biotiniladas, purificando-as por afinidade. As proteínas às 
beads, geram uma fração denominada B1 e as proteínas não biotiniladas fração F1. 
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 As 3 frações (ET, F1 e B1) foram submetidas a detecção de proteínas biotiniladas 

com estreptavidina-HRP, para avaliar o enriquecimento esperado na fração B1 (Figura 

38). Verificou-se que a fração B1 apresentou maior intensidade de proteínas biotiniladas 

e F1 não apresentou sinais de biotinilação detectáveis. Confirmada a abundância de 

proteínas biotiniladas em B1, estas amostras foram submetidas a análises por 

espectrometria de massa. As frações B1 de S WT, S BirA* e S AmastinaF::BirA* foram 

aplicadas em gel de poliacrilamida 12%, e submetidas a uma separação eletroforética 

em tempo curto (item 4.7.3), e o gel corado com prata, para a excisão das proteínas. As 

proteínas foram então extraídas do gel e submetidas a tripsinização para a obtenção dos 

peptídeos. As amostras foram analisadas no espectrômetro de massa (LTQ Orbitrap XL 

ETD) e processadas no programa MaxQuant, utilizando o banco de datos de T. cruzi do 

UniPort. Foram realizados três experimentos independentes, contudo até o momento 

obtivemos os dados de uma amostra, que serão apresentados no presente trabalho como 

preliminar. 

 
FIGURA 38 – ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DA PURIFICAÇÃO DAS PROTETÍNAS BIOTINILADAS EM 

EPIMASTIGOTAS DE T. cruzi DO CLONE SYLVIO X/10 

Z  
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: Purificação de proteínas biotiniladas por afinidade a estreptoavidina imobilizada em beads 
paramagnéticas. Análise de imunodetecção direta com estreptoavidina-HRP, contra extrato proteico total 
(ET), fração com proteínas não biotiniladas (F1) e fração com proteínas biotiniladas (B1). WT, Sylvio X/10 
selvagens (WT); BirA*HA, superexpressor de BirA*HA e AF::BirA*HA, supexpressor da δ-amastina 
selvagem fusionada a BirA*HA.  
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 Foram identificados para a fração B1 de S WT 1614 peptídeos correspondentes à 

515 proteínas, em S BirA*HA 1301 peptídeos referentes à 442 proteínas e em S 

AmastinaF::BirA*HA 2314 peptídeos de 719 proteínas. A comparação das análises 

espectrométrica das frações B1 foram realizadas pela relação das intensidades de sinal 

das áreas dos picos peptídicos SAF::BirA*/ SBirA* e  SAF::BirA*/ SWT, desta forma, 

identificou-se as proteínas com os espectros mais elevados em S AmastinaF::BirA*HA. 

Adicionalmente, foi estabelecido arbitrariamente uma linha de corte para fold change de 

20x na relação AF::BirA*/ BirA*. Com estes critérios, foram identificadas 84 proteínas, 

sendo 32 descritas como hipotéticas (ver Apêndice 3). Para facilitar a visualização, na 

Tabela 7 estão apresentados as proteínas que apresentaram valores de FC superior a 

10x na razão SAF::BirA*/SBirA* ou SAF::BirA*/SWT, suprimindo-se 37 genes que 

codificam proteínas hipotéticas. Como esperado, δ-amastina é a proteína cujo valor da 

razão SAF::BirA*/SBirA* foi mais elevado. 

Entre as proteínas identificadas diferencialmente, pode-se destacar genes, que 

segundos dados de microarranjo disponíveis no banco de dados TriTrypDB (MINNING et 

al., 2009), são mais expressos em formas tripomastigotas metacíclicas. São eles, L-2-

hidroxiglutarato desidrogenase mitocondrial, serina/treonina fosfatase, proteína nuclear 

56 (NOP56), proteína endomembrana, fofosglicerato quinase, proteína calpaina 

(CAP5.5), nitrato redutase, adenina fosforibosiltransferase e antígeno imunodominante. 

Estes dados preliminares talvez expliquem como a superexpressão da amastina possa 

ter causado aumento na diferenciação de epimastigotas em metacíclicos. Ressaltamos 

aqui aguardamos confirmação desses resultados com o processamento das réplicas para 

que possamos realizar melhor análise estatística, e validar os dados com experimentos 

adicionais. 

 Novamente, nesse grupo de proteínas diferencialmente identificadas, pode-se 

notar a presença de 6 que também foram identificados como genes expressos 

positivamente no transcriptoma dos TCTs G-AmastinaF::GFP. São elas, a proteína 

carreadora mitocondrial, alfa/beta hidrolase, fosfoproteína fosfatase, proteína de 

exportação de mRNA poli(A), proteína de superfície GP63 e quinesina.  
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TABELA 7 – ENRIQUECIMENTO DE PROTEÍNAS BIOTINILADAS NA FRAÇÃO B1 DO 
SUPEREXPRESSOR S-AF::BirA* EM RELAÇÃO A S-BirA* E S-WT 

 
*Expressão diferencial em metacíclicos. **Proteína identificada no transcritoma deste trabalho 

 

A fim de realizar uma análise unbiased das proteínas identificadas, estas foram 

analisadas utilizando o programa DAVID (https://david.ncifcrf.gov/) para avaliar 

enriquecimento. De acordo com os dados de enriquecimento do programa DAVID, as 

PROTEINA SABirA*/SBirA* METACÍCLICO* TRANSCRITOMA**
1 amastin, putative only in SABirA* No No

2 acetyl-CoA synthetase, putative only in SABirA* No No

3 L-2-hydroxyglutarate dehydrogenase, 
mitochondrial, putative

only in SABirA* Yes No

4 ser/thr protein phosphatase, putative only in SABirA* Yes No

7 homoserine kinase, putative only in SABirA* No No

9 translation factor sui1, putative only in SABirA* No No
11 40S ribosomal protein S10, putative only in SABirA* No No
12 Adenine phosphoribosyltransferase, putative only in SABirA* Yes No
14 vesicle-associated membrane protein, putative only in SABirA* No No

16 small GTP-binding protein Rab11, putative 
(Rab11)

only in SABirA* No No

17 eukaryotic translation initiation factor 2 beta 
subunit, putative

only in SABirA* No No

18 dipeptidyl-peptidase, putative only in SABirA* No No
19 nitrate reductase, putative only in SABirA* Yes No
20 mitochondrial carrier protein, putative only in SABirA* No Yes
22 Nucleolar protein 56, putative (fragment) 

(NOP56)
only in SABirA* Yes No

24 protein tyrosine phosphatase-like protein, 
putative

only in SABirA* No No

25 endomembrane protein, putative only in SABirA* Yes No
26 malic enzyme only in SABirA* Yes No
27 small GTP-binding protein Rab32, putative only in SABirA* No No
28 glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase, 

putative
only in SABirA* No No

29 phosphoglycerate kinase, putative only in SABirA* Yes No
31 hydrolase, alpha/beta fold family, putative only in SABirA* No Yes
34 mitochondrial RNA binding complex 1 subunit, 

putative (REH2)
only in SABirA* No No

35 proteasome beta 6 subunit, putative only in SABirA* No No
41 Present in the outer mitochondrial membrane 

proteome 31 (POMP31)
only in SABirA* No No

42 ubiquitin hydrolase, putative only in SABirA* No No
45 peroxin 12, putative (PEX12) only in SABirA* Yes No
47 RNA guanylyltransferase, putative only in SABirA* No No
48 ABC transporter, putative only in SABirA* No No
52 tryptophanyl-tRNA synthetase, putative only in SABirA* No No
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proteínas enriquecidas foram agrupadas em 5 clusters, que representam predominância 

de proteínas integrais de membrana, proteínas envolvidas no catabolismo de 

macromoléculas celulares, proteólise, ligação a nucleotídeos, e ligação a íons (Tabela 8). 

Dentre as proteínas com maior espectro está a amastina como esperado, em 

razão da fusão com a bitotina ligase R118G. Pode-se identificar uma abundância relativa 

de proteínas expressa diferencialmente em formas tripomastigotas metacíclicas, como L-

2-hidroxiglutarato desidrogenase mitocondrial, serina/treonina fosfatase, proteína nuclear 

56 (NOP56), proteína endomembrana, fofosglicerato quinase, proteína calpaina 

(CAP5.5), nitrato redutase, adenina fosforibosiltransferase e antígeno imunodominante. 

Das proteínas mais abundantes, verificou-se que 6 delas também estão presentes entre 

os genes expressos positivamente no transcritoma dos TCTs G-AmastinaF::GFP, a 

proteína carreadora mitocondrial, alfa/beta hidrolase, fosfoproteína fosfatase, proteína de 

exportação de mRNA poli(A), proteína de superfície GP63 e quinesina.  

 Está proteínas enriquecidas foram agrupadas em 5 cluster, com predominância de 

proteínas integrais de membrana, proteínas envolvidas no catabolismo de 

macromoléculas celulares e proteólise, e ligação a nucleotídeos e íons (Tabela 8).  

 A técnica BioID tem sido promissora para a identificação de proteínas tanto em 

procariotos como eucariotos (CRONAN 2005; ROUX et al., 2012; BATSIOS et al., 2016). 

Em protistas foi descrito pela primeira vez em T. brucei para caracterizar um componente 

de uma estrutura proteica chamada Bilobe (formato de anzol) utilizando a proteína BirA*, 

e agora em nosso trabalho, com o intuito de caracterizar proteínas interatoras das δ-

amastinas. Neste modelo, verificamos que a expressão heteróloga de BirA* não se 

mostrou tóxico para o parasito, assim como observado em células de mamíferos e T. 

brucei (ROUX et al., 2012; MORRISOOWD et al., 2013). A BirA* apresentou tamanho 

esperado e localização citoplasmática, já a δ-amastina fusionada a BirA* permaneceu 

com a localização de membrana semelhante a AmastinaF::GFP. Nos resultados de 

biotinilação não foi possível notar diferença significativa dependente do tempo de 

biotinilação e concentração de biotina. Optou-se por trabalhar no tempo de 24h e menor 

concentração para evitar uma sobrecarga de biotina ao parasito. Observamos que a 

janela de biotinilação do controle S WT, e dos superexpressores S BirA* e S 

AmastinaF::BirA* são diferentes, mostrando que a biotinilação existente no parasito 
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selvagem é mínima. Por mais que haja a identificação de proteínas por espectrometria 

de massa na fração B1 S WT, a relação da intensidade de sinal das áreas dos picos 

peptídicos SWT/SABirA* não é significativa. Fortalecendo assim a eficiência do método 

BioID em T. cruzi. 

 
TABELA 8 – ENRIQUECIMENTO DE TERMOS GO DAS PROTEÍNAS ENRIQUECIDA NA FRAÇÃO B1 
DO SUPEREXPRESSOR S-AF::BirA* 

 
* Enriquecimento: conjunto de membros associados com o determinado termo. 

 

 Os resultados iniciais, permitiram a identificação de 120 possíveis proteínas 

vicinais as δ-amastinas de T. cruzi com enriquecimento maior que 5x, sendo 41 

CLUSTER A ENRIQUECIMENTO: 1,12 NOME
Categoria Termo Valor de p

GOTERM_BP_FAT GO:0044257 cellular protein catabolic process 6,57E-02
GOTERM_BP_FAT GO:0051603 proteolysis involved in cellular protein catabolic process 6,57E-02
GOTERM_BP_FAT GO:0044265 cellular macromolecule catabolic process 7,04E-02
GOTERM_BP_FAT GO:0030163 protein catabolic process 8,91E-02
GOTERM_BP_FAT GO:0009057 macromolecule catabolic process 9,45E-02

CLUSTER B ENRIQUECIMENTO: 1,09 NOME
Categoria Termo Valor de p

GOTERM_MF_FAT GO:0070011 peptidase activity, acting on L-amino acid peptides 7,19E-02
GOTERM_BP_FAT GO:0006508 proteolysis 7,95E-02
GOTERM_MF_FAT GO:0008233 peptidase activity 9,64E-02

CLUSTER C ENRIQUECIMENTO: 0,67 NOME
Categoria Termo Valor de p

GOTERM_MF_FAT GO:0017076 purine nucleotide binding 1,43E-01
GOTERM_MF_FAT GO:0032553 ribonucleotide binding 1,70E-01
GOTERM_MF_FAT GO:0032555 purine ribonucleotide binding 1,70E-01
GOTERM_MF_FAT GO:0000166 nucleotide binding 2,21E-01
GOTERM_MF_FAT GO:0030554 adenyl nucleotide binding 2,32E-01
GOTERM_MF_FAT GO:0001883 purine nucleoside binding 2,32E-01
GOTERM_MF_FAT GO:0001882 nucleoside binding 2,39E-01
GOTERM_MF_FAT GO:0032559 adenyl ribonucleotide binding 2,73E-01
GOTERM_MF_FAT GO:0005524 ATP binding 3,86E-01

CLUSTER D ENRIQUECIMENTO: 0,52 NOME
Categoria Termo Valor de p

GOTERM_MF_FAT GO:0043169 cation binding 3,01E-01
GOTERM_MF_FAT GO:0043167 ion binding 3,01E-01
GOTERM_MF_FAT GO:0046872 metal ion binding 3,01E-01

CLUSTER E ENRIQUECIMENTO: 0,52 NOME
Categoria Termo Valor de p

SP_PIR_KEYWORDS membrane 2,03E-01
GOTERM_CC_FAT GO:0016021 integral to membrane 3,56E-01
GOTERM_CC_FAT GO:0031224 intrinsic to membrane 3,91E-01
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hipotéticas. Além disso, a presença de proteínas presentes diferencialmente em 

metacíclicos na B1 AmastinaF::BirA* chamou a atenção, pelo fato,  da superexpressão 

da δ-amastina em nossos dados favorecer a metaciclogênese.  

Durante o processo de metaciclogênese o parasito necessita sincronizar a 

captação de nutrientes a eventos moleculares envolvidos no processo sinalização. As 

bases moleculares envolvidas no processo ainda não são determinadas, e sabe-se que 

fatores como estresse metabólico, pH, captação de Ca2+, AMP cíclico e controle do 

ambiente redox promovem a metaciclogênese (CONTRERAS et al., 1985; KRASSNER 

et al., 1990; KRASSNER et al., 1991; HAMEDI et al., 2015; NOGUEIRA et al., 2015). 

 Das proteínas enriquecidas em B1 identificou-se a L-2-hidroxiglutarato 

desidrogenase mitocondrial (L2HGDH), glucose-6-fosfato desidrogenase (G6PDH) e 

nitrato redutase, proteínas que participam do equilíbrio do processo redox.  As 

desidrogenase facilitam a interconversão entre álcoois, alteídos ou centonas com a 

redução de NAD+ em NADH. A L2HGDH mitocontrial, participa em reações que produzem 

energia para actividades celulares, pela conversão do ácido L-2-hidroxiglutarato em 2-

cetoglutarado. A G6PDH desidrogenase, controla o fluxo de glucose através da via das 

pentoses fosfato em resposta a relação NADP/NADPH, esta enzima é expressa em 

baixos níveis em epimastigotas, no entando níveis aumentados em tripomastigotas 

metacíclicos têm sido descritos, sobre tudo em resposta ao estresse oxidativo (IGOILLO-

ESTEVE et al., 2007). A nitrato redutase é uma enzima capaz de reduzir nitrato a nitrito, 

participa da via de transporte de elétrons na mitocôndria, estruturalmente é composta por 

um complexo contendo flavina (FAD), citocromo b5 heme e mobilidogênio (CAMPBELL, 

2004). Os tripanossomatíedos de interesse médico com T. cruzi, T. brucei e Leishmania 

spp. são deficientes na síntese do grupamento heme, portanto, necessitam incorporar as 

moléculas a partir do hospedeiro (TRIPODI et al., 2011). A nitrato redutase é uma enzima 

ligadora do grupo heme, o papel exato do grupo heme na diferenciação ainda não é bem 

descrito, mas a assimilação deste grupo pelo parasito no intestino médio do vetor parece 

ser essencial no processo de metaciclogênese (NOGUEIRA et al., 2015). 

Além disso, também foi verificado o enriquecimento de proteínas associadas a vias 

proteolíticas como dipeptidil-peptidase (DPP), subunidade 6β do proteassoma (S6βP), 

ubiquitina hidrolase (UBH), proteína 1 calpaína (CAP5.5) e enzima E1 ativadora de 
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ubiquitina (E1UB). A via proteassoma proteolítica controla uma variedade de processos 

celulares, em tripanossomatídeos esta via parece ser essencial na progressão do ciclo 

celular (GONZÁLEZ et al., 1996; CARDOSO et al., 2008).  Foi demostrado que a inibição 

da proteólise via proteassoma por lactacistina durante a metaciclogênese in vitro inibe 

em 95% o processo de diferenciação (CARDOSO et al., 2011). As calpainas são 

proteinases de cisteínas dependente de Ca2+, participam de processos celulares, 

incluindo apoptose, transdução de sinal, diferenciação e remodelação do citoesqueleto. 

Em T. cruzi foi descrito um aumento da expressão de calpaína em epimastigotas 

submetidos a estresse em meio TAU no início do processo de metaciclogênese (GIESE 

et al., 2008). 

 As proteínas envolvidas do transporte celular como Rab11, Rab32, proteína de 

membrana associada a vesículas (VAMP), transportador ABC, δ-adaptina e quinesina 

também foram identificadas. As proteínas Rab11 e Rab32 em T. cruzi são proteínas 

componentes do vacúlo contrátil (VC), sendo reportadas como reguladoras da estrutura 

e da função desta organela (ULRICH et al., 2011). As Rabs são GTPase, também estão 

envolvidas no tráfego de trans-sialidases e proteínas ancoradas a membrana por GPI 

(NIYOGI e DoCAMPO, 2015). Durante o estresse celular é notado um aumento da 

expressão destas proteínas no VC, que contribui no T. cruzi na regulação do estresse 

osmótico, transporte de proteínas e homeostase de Ca2+ (ULRICH et al., 2011). Os 

transportadores ABC, representam uma família de proteínas de membrana que medeiam 

o transporte unidirecional de ATP, e em T. cruzi tem sido implicado a resistência a 

medicamentos, a superexpressão deste transportador no clone CL Brener aumentou em 

45% a resistência a benzonidazol (ZINGALES et al., 2015). A δ-adaptina faz parte de um 

complexo de proteínas importantes na mediação do transporte vesicular entre 

compartimentos celulares, tais como complexo de golgi, endossomo, lisossomo e 

membrana plasmática (BOEHM e BONIFACINO, 2002). Em T. brucei já foi descrito que 

o knockdown desta proteína promove o desaparecimento do acidocalcissomo em formas 

próciclicas, e altera o crescimento e virulência do parasito (HUANG et al., 2011). As 

quinesinas são proteínas motoras, em T. brucei têm sido relacionadas a proliferação 

celular, coordenado pela segregação nuclear e do cinetoplasto (ENGELSON et al., 2011).  

No T. cruzi as quinesinas auxiliam na mobilização de lisossomo por meio dos 
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microtúbulos celulares para a periferia celular, processo essencial para a entrada do 

parasito na célula hospedeira (RODRÍGUEZ et al., 1996). 

 A interação parasito-hospedeiro, inclui proteínas de superfície, no enriquecimento 

foi encontrado uma abundânica de GP63, metaloproteinase dependente de zinco 

implicada na invasão celular e virulência. A GP63 é expressa em todas as fases do ciclo 

parasitário, a incubação de tripomastigotas com antissoro anti-GP63 reduz a infecção em 

mioblastos (GRANDGENETT et al., 2000; KULKARNI et al., 2009).  

 A proteínas de ligação a Ca2+ como domínio EF-hand desempenham um papel 

importante na diferenciação e na motilidade celular. Nos ensaios identificou-se a proteína 

flagelar de ligação ao cálcio e serina/treonina fosfase, em T. cruzi. Estas proteínas 

apresentam um motivo EF-hand, que se liga ao Ca2+ induzindo a mudança 

conformacional, por expor uma fenda hidrofóbica responsável pela ativação ou inativação 

de uma proteína alvo, inferindo um papel relevante no ciclo de vida que estão sujeitos a 

variações nos níveis de Ca2+, como a metaciclogênese e amastigogênese (KRASSNER 

et al., 1991; PINTO et al., 2003).  As serina/treonina fosfases, também apresentam um 

importante papel na realização da divisão celular e na manutenção da forma do T. cruzi 

(ORR et al., 2000). 

 Nos ensaios identificou-se também transportadores de nucleotídeos, 

tripanossomatídeos como Leishmania e T. cruzi não sintetizam o anel purínico e são 

dependentes da captação do hospedeiro vertebrado e invertebrado para a suprir suas 

necessidades. Esta capacidade de resgatar purinas está relacionada a processos de 

diferenciação e resistência a drogas (BOITZ et al., 2012).  

 Nas análises proteômicas realizadas por Godoy e colaboradores (2012) durante a 

metaciclogênese também foram identificados os GO de processo catabólico, ligação a 

íons e atividade motora. Ainda é cedo para propor uma relação direta das δ-amastinas 

com proteínas envolvidas na diferenciação celular. No entanto, pode-se observar que a 

superexpressão de δ-amastina de alguma forma interfere com vias que podem favorecer 

o processo de metaciclogênese. Uma quantidade particular de proteínas identificadas em 

no presente trabalho, foram relatadas em estudos proteômicos de parasitos submetidos 

a estresse nutricional, choque térmico, exposição a benzonidazol e metaciclogênese 

(GODOY et al., 2012; PÉREZ-MORALEZ et al., 2012; ZINGALES et al., 2015). 
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 Os resultados das análises do pull-down do BioID, necessitam ser 

complementados com as demais amostras e validação para uma melhor acurácia das 

análises. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho analisou-se in silico as δ-amastinas de T. cruzi e Leishmania e foi 

caracterizado fenotipicamente parasitos da cepa G superexpressores de δ-amastinas, 

selvagem e mutantes fusionadas a GFP, uma estirpe com baixa expressão desta proteína 

(CRUZ et al., 2012 e KANGUSSU-MARCOLINO et al., 2013). De forma preliminar, foram 

comparados perfis transcritômicos de TCTs superexpressores de δ-amastina com o de 

parasitos selvagem, e verificados interatores das amastinas por meio da técnica BioID. 

As análises in silico permitiram a identificação de padrões moleculares 

conservados em ECL1 de amastinas de T. cruzi e Leishmania. As predições estruturais 

das δ-amastinas destes parasitos mostraram uma alta semelhança estrutural ao ortólogo 

em Mus musculus, claudina 15. As análises dos padrões de topologia em conjunto aos 

componentes presentes em ECL1 em ambas proteínas levaram a sugerir a classificação 

das amastinas como tetraspaninas. Esta predição topológica é confirmada pelos dados 

de expressão de A-SP::GFP, que mostrou particionamento na fração insolúvel. A 

presença de resíduos conservados, comuns em ambas proteínas em ECL1, levaram a 

propor uma revisão da assinatura amastina em T. cruzi e Leishmania para F-X13-C-X-
TLWG-X4-C-X16-C. 

As análises da expressão proteica por imunodetecção δ-amastina selvagem e 

variantes em formas EPIs, TCTs e AE sugerem que provavelmente esta proteína não 

sofra intensas modificações pós-traducionais. Quanto a localização subcelular, pode-se 

notar que a localização das proteínas AF::GFP e 1CmAF::GFP é predominantemente de 

membrana plasmática e em região compatível com a região da bolsa flagelar. 

5TmAF::GFP apresenta localização perinuclear com dispersão em organelas 

citoplasmáticas e membrana plasmática. A alteração na localização da 5TmAF::GFP, 

pode ser indício da importância destes resíduos mutados na conformação de ECL1, logo 

na via de endereçamento da proteína a membrana. Além disso, essas substituições em 

resíduos de treoninas em ECL1 afetam a estabilidade da amastina, podendo direcionar 

a proteína a degradação. 

Esse conjunto de dados apontam que δ-amastina não é uma glicoproteína de 

superfíce, e que não seja ancorada a membrana por GPI, mas sim por regiões 
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transmembrana. Logo as amastinas seriam proteínas tetraspaninas, ou seja, proteínas 

de membrana contendo 4 regiões transmembrana. 

Na caracterização fenotípica dos parasitos superxpressores, foi demonstrado que 

a superexpressão tanto da δ-amastina selvagem quanto das formas mutantes não 

alteram o crescimento celular de epimastigotas nem a invasão por AEs. Contudo, a 

superexpressão de AmastinaF::GFP favorece a metaciclogênese, reduz a invasão de 

TCTs e amastigogênese. Inversamente, a expressão da 5TmAF::GFP prejudica a 

diferenciação de EPI em TM e aumenta as taxas de invasão por TCTs e amastigogênese, 

quando comparado aos demais parasitos. 1CmAF::GFP mostrou perfil semelhante ao 

parasito selvagem na metaciclogênese, sugerindo que esse resíduo seria crítico para 

função das amastinas, contudo, estes parasitos expressando 1CmAF::GFP tiveram perfil 

semelhante de diferenciação em amastigotas quando comparado com AmastinaF::GFP. 

Estes dados estão compilados no modelo da figura 39. 

Os resultados preliminares de identificação de possíveis proteínas interatoras 

utilizando a técnica BioID (biotinilação dependente de proximidade) e análises 

transcritômicas comparativa da cepa G WT e G AmastinaF::GFP sugerem que a δ-

amastina está de alguma forma associada a proteínas diferencialmente expressas 

durante o ciclo de vida do T. cruzi. O transcritoma dos TCTs superexpressores de 

AmastinaF::GFP exibe uma tendência a favorecer a expressão (up-regulation) de 

proteínas mais expressas em formas tripomastigotas, tais como MASPs, TcMUCII, ser/thr 

PP e PK (Figura 39). A técnica BioID permitiu a identificação de possíveis interatores das 

δ-amastina, sendo possível notar a presença de proteínas relacionadas ao equilíbrio 

REDOX, vias proteolíticas, transporte celular, gp63 e ligação de Ca2+. 

Estes dados preliminares permitem inferir que a δ-amastina possa está envolvida 

na dinâmica do processo de diferenciação, provocando direta ou indiretamente 

alterações na composição proteica da superficie do parasito, promovendo uma 

perturbação da homeostase celular. Adicionalmente, os dados gerados apontam a 

importância dos resístuos de treonina e cisteína de ECL1 na função de δ-amastina e que 

parte dos seus interatores possam ser proteínas envolvidas no mecanismo de 

direcionamento a superfície.  
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FIGURA 39 – DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO PROTEOMA, CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA E 
TRANSCRITOMA 

 
 
FONTE: O autor 2016. 
NOTA: BioID EPI, resumo das proteínas vicinais das AmastinaF::BirA* de T. cruzi identificadas nos ensaios 
preliminares de biotinilação dependente de afinidade. Caracterização Fenotípica, resumo dos ensaios de 
diferenciação (metaciclogênese ou amastigogênse) em parasitos da cepa G selvagem (WT) e 
superexpressores de δ-amastina selvagem (AmastinaF::GFP) e mutantes G5TmAF::GFP (T37A, T40A, 
T44A,T55A e T60A) e 1CmAF::GFP, (C42A). O triângulo preto representa o quanto o superexpressor 
favorece o processo de metaciclogênese ou amastigogênese. Quanto mais próximo da cor vermelha maior 
a diferenciação.  Transcritoma dos TCTs, resumo dos genes diferencialmente expressos, positivamente 
(triângulos para cima) e negativamente (triângulos para baixo), em resposta a superexpressão de 
AmastinaF::GFP. 
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PERSPECTIVAS 
 

 Obter os dados do RNA-seq das amostras WA e AC, para finalizar as análises do 

transcritoma. 

 Analisar dados das triplicatas de espectrometria de massa das frações B1, do 

clone Sylvio X/10 selvagem e superexpressores AmastinaF::BirA* e BirA* Sylvio 

X/10;  

 Validar os genes diferencialmente expressos no transcritoma e BioID por co-

expressão em parasitos expressando δ-amastina selvagem e imunopreciptação. 

 Realizar imunoprecipitação da δ-amastina utilizando outras técnicas, a fim de 

validar e identificar interatores da outra face da membrana; 

 Realizar expressão de 5TmAF::GFP em outras cepas de T. cruzi e analisar as 

alterações fenotípicas; 

 Silenciar amastinas com CRISPR-Cas9 em cepas que expressam amastinas. 
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APÊNDICE 1 
 

 PROTEÍNA  FC 
1 amino acid transporter, putative 1,80E+308 
2 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative 1,80E+308 
3 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative (fragment) 1,80E+308 
4 hypothetical protein 1,80E+308 
5 hypothetical protein 1,80E+308 
6 hypothetical protein, conserved 1,80E+308 
7 hypothetical protein, conserved 1,80E+308 
8 hypothetical protein, conserved 1,80E+308 
9 hypothetical protein, conserved 1,80E+308 

10 mucin TcMUCII, putative 1,80E+308 
11 mucin TcMUCII, putative 1,80E+308 
12 mucin TcMUCII, putative 1,80E+308 
13 mucin TcMUCII, putative 1,80E+308 
14 mucin TcMUCII, putative 1,80E+308 
15 mucin TcMUCII, putative 1,80E+308 
16 mucin-associated surface protein (MASP), putative 1,80E+308 
17 mucin-associated surface protein (MASP), putative 1,80E+308 
18 mucin-associated surface protein (MASP), putative 1,80E+308 
19 mucin-associated surface protein (MASP), putative 1,80E+308 
20 mucin-associated surface protein (MASP), putative 1,80E+308 
21 mucin-associated surface protein (MASP), putative 1,80E+308 
22 trans-sialidase, Group II, putative 1,80E+308 
23 hypothetical protein 3,90E+01 
24 hypothetical protein, conserved 3,30E+01 
25 protein kinase, putative 3,20E+01 
26 hypothetical protein, conserved 3,00E+01 
27 KU70 protein, putative (fragment) 2,90E+01 
28 hypothetical protein 2,80E+01 
29 hypothetical protein, conserved 2,25E+01 
30 mucin TcMUCII, putative 2,20E+01 
31 hypothetical protein, conserved 2,00E+01 
32 hypothetical protein, conserved (fragment) 2,00E+01 
33 proton motive ATPase 1, putative 2,00E+01 
34 mucin-associated surface protein (MASP), putative 1,90E+01 
35 Nudix hydrolase 2, putative (Nudix2) 1,83E+01 
36 mucin-associated surface protein (MASP), putative 1,78E+01 
37 hypothetical protein, conserved 1,65E+01 
38 trans-sialidase, Group VI, putative 1,65E+01 
39 hypothetical protein, conserved 1,60E+01 
40 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative 1,50E+01 
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41 mucin-associated surface protein (MASP), putative 1,50E+01 
42 exopolyphosphatase 1,48E+01 
43 hypothetical protein, conserved 1,41E+01 
44 hypothetical protein, conserved 1,40E+01 
45 phosphoglycerate kinase, putative 1,40E+01 
46 hypothetical protein, conserved 1,30E+01 
47 mucin-associated surface protein (MASP), putative 1,30E+01 
48 ATP-dependent RNA helicase FAL1, putative (fragment) 1,25E+01 
49 mucin TcMUCII, putative 1,22E+01 
50 hypothetical protein 1,20E+01 
51 hypothetical protein, conserved 1,20E+01 
52 ubiquitin-protein ligase, putative 1,20E+01 
53 mucin TcMUCII, putative 1,18E+01 
54 hypothetical protein 1,18E+01 
55 serine/threonine protein kinase, putative 1,13E+01 
56 hypothetical protein, conserved 1,05E+01 
57 hypothetical protein 1,03E+01 
58 hypothetical protein, conserved 1,02E+01 
59 anion-transporting ATPase-like, putative 1,00E+01 
60 mucin-associated surface protein (MASP), putative 1,00E+01 
61 hypothetical protein, conserved 9,67E+00 
62 hypothetical protein, conserved 9,60E+00 
63 hypothetical protein, conserved 9,50E+00 
64 lipase, putative 9,40E+00 
65 UDP-Gal or UDP-GlcNAc-dependent glycosyltransferase, 

putative 
9,09E+00 

66 hypothetical protein, conserved 9,00E+00 
67 hypothetical protein, conserved 9,00E+00 
68 mucin-associated surface protein (MASP), putative 9,00E+00 
69 hypothetical protein, conserved 8,92E+00 
70 anaphase promoting complex subunit protein, putative 8,82E+00 
71 hypothetical protein, conserved 8,67E+00 
72 AGP2beta-2, putative 8,50E+00 
73 mucin-associated surface protein (MASP), putative 8,50E+00 
74 NADH-ubiquinone oxidoreductase complex I subunit, putative 

(TAP151) 
8,50E+00 

75 small nuclear ribonucleoprotein, putative 8,50E+00 
76 mucin-associated surface protein (MASP), putative 8,33E+00 
77 mucin TcMUCII, putative 8,20E+00 
78 hypothetical protein, conserved 8,00E+00 
79 serine/threonine protein phosphatase, putative 7,86E+00 
80 hypothetical protein 7,80E+00 
81 hypothetical protein, conserved 7,75E+00 
82 mucin TcMUCII, putative 7,75E+00 
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83 hypothetical protein 7,60E+00 
84 protein kinase, putative 7,60E+00 
85 mucin TcMUCII, putative 7,57E+00 
86 hypothetical protein, conserved 7,47E+00 
87 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative 7,25E+00 
88 hypothetical protein, conserved 7,22E+00 
89 hypothetical protein, conserved 7,00E+00 
90 hypothetical protein, conserved 6,94E+00 
91 protein phosphatase 2A regulatory subunit, putative 6,86E+00 
92 hypothetical protein 6,83E+00 
93 hypothetical protein 6,75E+00 
94 histone deacetylase, putative 6,70E+00 
95 hypothetical protein, conserved (fragment) 6,67E+00 
96 mucin TcMUCII, putative 6,67E+00 
97 protein kinase, putative 6,67E+00 
98 actin, putative 6,64E+00 
99 mucin-associated surface protein (MASP), putative 6,60E+00 
100 DNA excision/repair protein SNF2, putative 6,52E+00 
101 hypothetical protein, conserved 6,50E+00 
102 hypothetical protein, conserved 6,31E+00 
103 mucin-associated surface protein (MASP), putative 6,27E+00 
104 hypothetical protein, conserved 6,21E+00 
105 hypothetical protein, conserved 6,15E+00 
106 hypothetical protein 6,14E+00 
107 hypothetical protein, conserved 6,14E+00 
108 60S ribosomal protein L30, putative 6,08E+00 
109 hypothetical protein 6,00E+00 
110 mucin-associated surface protein (MASP), putative 6,00E+00 
111 mucin-associated surface protein (MASP), putative 6,00E+00 
112 3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase, putative 5,96E+00 
113 hypothetical protein, conserved 5,93E+00 
114 mucin-associated surface protein (MASP), putative 5,83E+00 
115 mucin-associated surface protein (MASP), putative (fragment) 5,80E+00 
116 hypothetical protein, conserved 5,77E+00 
117 cytochrome b5, putative 5,71E+00 
118 hypothetical protein, conserved 5,71E+00 
119 hypothetical protein, conserved 5,71E+00 
120 hypothetical protein 5,67E+00 
121 hypothetical protein, conserved (fragment) 5,67E+00 
122 mucin-associated surface protein (MASP), putative 5,67E+00 
123 hypothetical protein, conserved 5,59E+00 
124 cytochrome c oxidase subunit 10, putative 5,55E+00 
125 hypothetical protein, conserved 5,50E+00 
126 hypothetical protein, conserved 5,50E+00 
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127 mitochondrial DNA polymerase I protein C, putative 5,46E+00 
128 mucin TcMUCII, putative 5,40E+00 
129 kinesin heavy chain, putative 5,38E+00 
130 mucin-associated surface protein (MASP), putative 5,33E+00 
131 spermidine synthase, putative 5,33E+00 
132 hypothetical protein, conserved 5,24E+00 
133 intraflagellar transport protein 140, putative (fragment) (IFT140) 5,23E+00 
134 hypothetical protein, conserved 5,21E+00 
135 hypothetical protein, conserved 5,14E+00 
136 hypothetical protein, conserved 5,07E+00 
137 hypothetical protein, conserved 5,06E+00 
138 mucin-associated surface protein (MASP), putative 5,00E+00 
139 mucin-associated surface protein (MASP), putative 5,00E+00 
140 trypanothione synthetase, putative 5,00E+00 
141 mucin TcMUCII, putative 4,92E+00 
142 hypothetical protein, conserved 4,87E+00 
143 hypothetical protein, conserved 4,85E+00 
144 hypothetical protein 4,80E+00 
145 hypothetical protein, conserved 4,79E+00 
146 glutaminyl-tRNA synthetase, putative 4,78E+00 
147 hypothetical protein, conserved (fragment) 4,68E+00 
148 hypothetical protein, conserved 4,66E+00 
149 ERV/ALR sulfhydryl oxidase domain-containing protein 

(POMP4) 
4,65E+00 

150 hypothetical protein, conserved 4,63E+00 
151 hypothetical protein, conserved 4,63E+00 
152 hypothetical protein, conserved 4,63E+00 
153 mucin-associated surface protein (MASP), putative 4,63E+00 
154 hypothetical protein, conserved 4,59E+00 
155 hypothetical protein 4,58E+00 
156 pyrroline-5-carboxylate reductase, putative (P5CR) 4,55E+00 
157 hypothetical protein, conserved 4,53E+00 
158 hypothetical protein, conserved 4,52E+00 
159 hypothetical protein 4,48E+00 
160 retrotransposon hot spot (RHS) protein, putative 4,48E+00 
161 hypothetical protein, conserved 4,47E+00 
162 hypothetical protein, conserved 4,47E+00 
163 hypothetical protein 4,47E+00 
164 mucin-like glycoprotein, putative 4,44E+00 
165 retrotransposon hot spot (RHS) protein, putative 4,42E+00 
166 hypothetical protein, conserved 4,41E+00 
167 hypothetical protein, conserved 4,39E+00 
168 hypothetical protein, conserved 4,35E+00 
169 hypothetical protein, conserved 4,33E+00 
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170 hypothetical protein, conserved 4,32E+00 
171 hypothetical protein 4,29E+00 
172 hypothetical protein, conserved 4,25E+00 
173 hypothetical protein, conserved 4,23E+00 
174 serine/threonine protein kinase, putative 4,19E+00 
175 mucin TcMUCII, putative 4,14E+00 
176 mucin TcMUCII, putative 4,11E+00 
177 hypothetical protein, conserved 4,10E+00 
178 hypothetical protein, conserved 4,10E+00 
179 N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase-like protein, 

putative 
4,10E+00 

180 hypothetical protein, conserved 4,08E+00 
181 hypothetical protein, conserved 4,07E+00 
182 hypothetical protein, conserved 4,07E+00 
183 hypothetical protein, conserved 4,02E+00 
184 hypothetical protein, conserved 4,00E+00 
185 hypothetical protein, conserved 4,00E+00 
186 hypothetical protein, conserved 4,00E+00 
187 hypothetical protein, conserved 4,00E+00 
188 mucin TcMUCII, putative 4,00E+00 
189 surface protease GP63, putative 4,00E+00 
190 expression site-associated gene (ESAG-like) protein, putative 3,95E+00 
191 protein kinase, putative 3,94E+00 
192 hypothetical protein, conserved 3,92E+00 
193 RNA-binding protein, putative 3,92E+00 
194 hypothetical protein, conserved 3,91E+00 
195 3-keto-dihydrosphingosine reductase 3,87E+00 
196 hypothetical protein, conserved 3,86E+00 
197 hypothetical protein, conserved 3,83E+00 
198 glutaminyl-tRNA synthetase, putative 3,81E+00 
199 mucin TcMUCII, putative 3,80E+00 
200 hypothetical protein, conserved 3,79E+00 
201 amino acid permease, putative 3,79E+00 
202 oxidoreductase, putative (fragment) 3,79E+00 
203 hypothetical protein 3,77E+00 
204 oxidoreductase-protein, putative 3,76E+00 
205 hypothetical protein, conserved 3,72E+00 
206 hypothetical protein, conserved 3,72E+00 
207 hypothetical protein, conserved 3,70E+00 
208 cyclin, putative 3,69E+00 
209 quiescin sulfhydryl oxidase, putative (QSOX) 3,69E+00 
210 hypothetical protein, conserved 3,68E+00 
211 MP24, putative 3,67E+00 
212 hypothetical protein 3,67E+00 
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213 protein kinase, putative 3,67E+00 
214 hypothetical protein 3,66E+00 
215 hypothetical protein, conserved 3,62E+00 
216 hypothetical protein, conserved 3,60E+00 
217 protein kinase, putative 3,55E+00 
218 hypothetical protein (fragment) 3,54E+00 
219 hypothetical protein, conserved 3,53E+00 
220 protein phosphatase 2A catalytic subunit, putative 3,53E+00 
221 hypothetical protein 3,50E+00 
222 hypothetical protein, conserved 3,50E+00 
223 hypothetical protein, conserved 3,50E+00 
224 SNARE domain-containing protein, putative 3,50E+00 
225 hypothetical protein, conserved 3,49E+00 
226 hypothetical protein, conserved 3,49E+00 
227 hypothetical protein, conserved 3,48E+00 
228 Ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7, putative (ATG7) 3,48E+00 
229 hypothetical protein 3,47E+00 
230 mucin TcMUCII, putative 3,46E+00 
231 mucin-associated surface protein (MASP), putative 3,44E+00 
232 protein kinase, putative 3,44E+00 
233 hypothetical protein 3,43E+00 
234 mucin TcMUCII, putative 3,43E+00 
235 mucin TcMUCII, putative 3,41E+00 
236 hypothetical protein 3,40E+00 
237 hypothetical protein, conserved 3,40E+00 
238 hypothetical protein, conserved 3,39E+00 
239 hypothetical protein, conserved 3,39E+00 
240 aminoacylase, putative 3,38E+00 
241 hypothetical protein, conserved 3,37E+00 
242 hypothetical protein, conserved 3,35E+00 
243 DNA damage repair protein, putative 3,35E+00 
244 hypothetical protein, conserved 3,34E+00 
245 hypothetical protein, conserved 3,30E+00 
246 hypothetical protein 3,30E+00 
247 hypothetical protein, conserved 3,30E+00 
248 hypothetical protein 3,30E+00 
249 hypothetical protein, conserved 3,29E+00 
250 hypothetical protein, conserved 3,28E+00 
251 surface protease GP63, putative 3,28E+00 
252 Triglyceride lipase, putative (fragment) 3,27E+00 
253 hypothetical protein, conserved 3,22E+00 
254 hypothetical protein 3,21E+00 
255 hypothetical protein, conserved 3,20E+00 
256 succinate dehydrogenase cytochrome B subunit 3,19E+00 
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257 hypothetical protein, conserved 3,18E+00 
258 hypothetical protein, conserved 3,18E+00 
259 60S acidic ribosomal protein P2, putative 3,16E+00 
260 hypothetical protein, conserved 3,16E+00 
261 hypothetical protein, conserved 3,15E+00 
262 hypothetical protein, conserved 3,13E+00 
263 hypothetical protein, conserved 3,13E+00 
264 hypothetical protein, conserved (YCF45) 3,12E+00 
265 hypothetical protein, conserved 3,12E+00 
266 phosphoglycerate mutase protein, putative 3,11E+00 
267 hypothetical protein, conserved 3,10E+00 
268 hypothetical protein, conserved 3,09E+00 
269 fatty acid elongase, putative 3,09E+00 
270 hypothetical protein, conserved 3,08E+00 
271 hypothetical protein (fragment) 3,07E+00 
272 mucin-associated surface protein (MASP), putative 3,07E+00 
273 hypothetical protein, conserved 3,06E+00 
274 hypothetical protein 3,06E+00 
275 mucin-associated surface protein (MASP), putative 3,05E+00 
276 hypothetical protein, conserved 3,03E+00 
277 hypothetical protein, conserved 3,03E+00 
278 UDP-sugar pyrophosphorylase (Sloppy) 3,03E+00 
279 hypothetical protein, conserved 3,01E+00 
280 hypothetical protein, conserved 3,00E+00 
281 hypothetical protein, conserved 3,00E+00 
282 kinesin, putative (fragment) 3,00E+00 
283 hypothetical protein 2,99E+00 
284 phosphoglycerate mutase family member 5, putative 2,99E+00 
285 hypothetical protein, conserved 2,98E+00 
286 protein kinase, putative 2,97E+00 
287 hypothetical protein, conserved 2,97E+00 
288 surface protein TolT, putative (TolT) 2,97E+00 
289 tyrosine specific protein phosphatase, putative 2,97E+00 
290 prostaglandin F2alpha synthase (TcPGFS) 2,96E+00 
291 hypothetical protein, conserved 2,96E+00 
292 hypothetical protein 2,96E+00 
293 hypothetical protein, conserved 2,95E+00 
294 cyclosome subunit, putative (fragment) 2,95E+00 
295 hypothetical protein, conserved 2,94E+00 
296 protein phosphatase 2C-like, putative 2,94E+00 
297 hypothetical protein, conserved 2,93E+00 
298 hypothetical protein, conserved 2,93E+00 
299 pyruvate dehydrogenase (lipoamide) kinase, putative (fragment) 2,93E+00 
300 hypothetical protein 2,92E+00 
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301 hypothetical protein, conserved 2,91E+00 
302 hypothetical protein, conserved 2,91E+00 
303 serine/threonine protein phosphatase 2A regulatory subunit, 

putative 
2,91E+00 

304 hypothetical protein, conserved 2,90E+00 
305 hypothetical protein 2,90E+00 
306 hypothetical protein, conserved 2,89E+00 
307 hypothetical protein, conserved 2,89E+00 
308 hypothetical protein, conserved 2,89E+00 
309 cysteine proteinase, putative 2,88E+00 
310 peroxisomal enoyl-coa hydratase, putative 2,87E+00 
311 iron-sulfur cluster assembly protein, putative 2,87E+00 
312 hypothetical protein, conserved 2,87E+00 
313 retrotransposon hot spot (RHS) protein, putative 2,87E+00 
314 hypothetical protein, conserved 2,87E+00 
315 hypothetical protein, conserved 2,85E+00 
316 hypothetical protein, conserved 2,85E+00 
317 zinc finger protein, putative 2,84E+00 
318 hypothetical protein, conserved 2,83E+00 
319 hypothetical protein, conserved 2,83E+00 
320 hypothetical protein, conserved 2,83E+00 
321 hypothetical protein 2,82E+00 
322 hypothetical protein, conserved 2,81E+00 
323 centrin, putative 2,81E+00 
324 hypothetical protein, conserved 2,81E+00 
325 hypothetical protein 2,81E+00 
326 serine/threonine protein kinase, putative 2,81E+00 
327 hypothetical protein, conserved 2,81E+00 
328 zinc-finger multi-pass transmembrane protein, putative 2,80E+00 
329 hypothetical protein, conserved 2,79E+00 
330 hypothetical protein, conserved 2,79E+00 
331 hypothetical protein, conserved 2,79E+00 
332 hypothetical protein, conserved 2,78E+00 
333 hypothetical protein, conserved 2,78E+00 
334 hypothetical protein, conserved 2,78E+00 
335 hypothetical protein, conserved 2,78E+00 
336 hypothetical protein, conserved 2,75E+00 
337 hypothetical protein, conserved 2,75E+00 
338 Peptide chain release factor 1, mitochondrial, putative (RF1) 2,74E+00 
339 hypothetical protein, conserved 2,73E+00 
340 hypothetical protein 2,72E+00 
341 hypothetical protein 2,71E+00 
342 hypothetical protein, conserved 2,71E+00 
343 As/Sb Reductase, putative (ACR2) 2,71E+00 
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344 leucine-rich repeat-containing protein 2,70E+00 
345 mucin-associated surface protein (MASP), putative 2,69E+00 
346 hypothetical protein, conserved 2,69E+00 
347 hypothetical protein, conserved 2,69E+00 
348 hypothetical protein, conserved 2,68E+00 
349 splicing factor 3a, putative 2,68E+00 
350 hypothetical protein, conserved 2,68E+00 
351 deoxyhypusine synthase, putative 2,68E+00 
352 hypothetical protein, conserved 2,68E+00 
353 hypothetical protein, conserved 2,66E+00 
354 hypothetical protein, conserved 2,66E+00 
355 hypothetical protein, conserved 2,66E+00 
356 hypothetical protein, conserved 2,65E+00 
357 hypothetical protein, conserved 2,65E+00 
358 60S acidic ribosomal protein P2, putative 2,64E+00 
359 hypothetical protein, conserved 2,64E+00 
360 hypothetical protein, conserved 2,64E+00 
361 hypothetical protein, conserved 2,64E+00 
362 hypothetical protein, conserved 2,63E+00 
363 ATP-dependent chaperone, putative 2,63E+00 
364 hypothetical protein, conserved 2,61E+00 
365 hypothetical protein, conserved 2,61E+00 
366 hypothetical protein, conserved 2,61E+00 
367 hypothetical protein, conserved 2,61E+00 
368 hypothetical protein, conserved 2,60E+00 
369 phosphatidylglycerolphosphate synthase, mitochondrial, 

putative (pgps) 
2,60E+00 

370 presenilin-like aspartic peptidase, putative 2,60E+00 
371 hypothetical protein, conserved 2,59E+00 
372 serine/threonine protein kinase, putative 2,59E+00 
373 hypothetical protein, conserved 2,59E+00 
374 hypothetical protein, conserved 2,59E+00 
375 hypothetical protein, conserved 2,59E+00 
376 hypothetical protein, conserved 2,59E+00 
377 hypothetical protein, conserved 2,58E+00 
378 trans-sialidase, Group V, putative 2,58E+00 
379 serine peptidase, putative 2,58E+00 
380 endoribonuclease L-PSP (pb5), putative 2,57E+00 
381 Checkpoint protein HUS1, putative (hus1) 2,57E+00 
382 hypothetical protein, conserved (fragment) 2,57E+00 
383 hypothetical protein, conserved 2,57E+00 
384 hypothetical protein, conserved 2,57E+00 
385 hypothetical protein, conserved 2,56E+00 
386 hypothetical protein, conserved 2,56E+00 
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387 hydrolase, alpha/beta fold family, putative 2,55E+00 
388 hypothetical protein, conserved 2,55E+00 
389 kelch domain-containing protein 2,55E+00 
390 mucin TcMUCII, putative 2,55E+00 
391 hypothetical protein, conserved 2,54E+00 
392 acid phosphatase, putative (AP) 2,54E+00 
393 mevalonate kinase, putative (fragment) 2,54E+00 
394 hypothetical protein, conserved 2,53E+00 
395 hypothetical protein, conserved 2,53E+00 
396 hypothetical protein, conserved 2,53E+00 
397 hypothetical protein, conserved 2,53E+00 
398 hypothetical protein, conserved 2,53E+00 
399 hypothetical protein, conserved 2,52E+00 
400 hypothetical protein, conserved 2,52E+00 
401 hypothetical protein, conserved 2,52E+00 
402 hypothetical protein, conserved 2,51E+00 
403 hypothetical protein, conserved 2,50E+00 
404 hypothetical protein, conserved 2,49E+00 
405 phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, putative 2,49E+00 
406 U1A small nuclear ribonucleoprotein, putative 2,49E+00 
407 ATP-dependent RNA helicase, putative 2,49E+00 
408 poly(A) export protein, putative 2,48E+00 
409 hypothetical protein, conserved 2,48E+00 
410 hypothetical protein, conserved 2,48E+00 
411 hypothetical protein, conserved 2,48E+00 
412 Probable methyltransferase BTM2 homolog 2,48E+00 
413 histone deacetylase 1, putative 2,48E+00 
414 hypothetical protein, conserved 2,47E+00 
415 hypothetical protein, conserved 2,47E+00 
416 hypothetical protein, conserved 2,47E+00 
417 origin recognition complex subunit 1 (ORC1), putative 2,47E+00 
418 hypothetical protein, conserved 2,47E+00 
419 hypothetical protein, conserved 2,47E+00 
420 RNA polymerase B subunit RPB8, putative 2,46E+00 
421 hypothetical protein, conserved 2,46E+00 
422 clathrin coat assembly protein, putative 2,45E+00 
423 kinesin, putative 2,45E+00 
424 mucin TcMUCII, putative 2,45E+00 
425 hypothetical protein, conserved 2,45E+00 
426 hypothetical protein, conserved 2,45E+00 
427 hypothetical protein, conserved 2,45E+00 
428 hypothetical protein, conserved 2,45E+00 
429 hypothetical protein, conserved 2,44E+00 
430 guanine deaminase, putative 2,44E+00 
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431 U1 small nuclear ribonucleoprotein, putative 2,44E+00 
432 rho-like GTP binding protein, putative 2,44E+00 
433 prenyl protein specific carboxyl methyltransferase, putative 2,43E+00 
434 mucin-associated surface protein (MASP), putative 2,42E+00 
435 mitochondrial carrier protein, putative 2,42E+00 
436 hypothetical protein, conserved 2,41E+00 
437 hypothetical protein, conserved 2,41E+00 
438 hypothetical protein, conserved 2,41E+00 
439 hypothetical protein, conserved 2,41E+00 
440 hypothetical protein 2,40E+00 
441 hypothetical protein, conserved 2,40E+00 
442 SKP1-like protein 2,40E+00 
443 chromatin assembly factor 1 subunit B, putative 2,40E+00 
444 hypothetical protein, conserved 2,40E+00 
445 kinetoplast DNA-associated protein, putative 2,40E+00 
446 hypothetical protein, conserved 2,39E+00 
447 hypothetical protein, conserved 2,39E+00 
448 hypothetical protein, conserved 2,38E+00 
449 hypothetical protein 2,38E+00 
450 hypothetical protein, conserved 2,38E+00 
451 cleavage and polyadenylation specificity factor-like protein, 

putative (fragment) 
2,38E+00 

452 hypothetical protein, conserved 2,37E+00 
453 aquaporin, putative 2,37E+00 
454 hypothetical protein, conserved 2,37E+00 
455 3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase, putative 2,37E+00 
456 DNA-J protein, putative 2,37E+00 
457 hypothetical protein, conserved 2,36E+00 
458 hypothetical protein, conserved 2,35E+00 
459 hypothetical protein, conserved 2,35E+00 
460 hypothetical protein 2,35E+00 
461 hypothetical protein, conserved 2,34E+00 
462 hypothetical protein, conserved 2,34E+00 
463 mucin-associated surface protein (MASP), putative 2,34E+00 
464 hypothetical protein, conserved 2,34E+00 
465 ubiquitin-conjugating enzyme, putative 2,34E+00 
466 hypothetical protein, conserved 2,33E+00 
467 hypothetical protein 2,33E+00 
468 carrier protein, putative 2,33E+00 
469 tubulin-tyrosine ligase-like protein, putative 2,33E+00 
470 hypothetical protein, conserved 2,33E+00 
471 mucin-associated surface protein (MASP), putative 2,32E+00 
472 hypothetical protein, conserved 2,32E+00 
473 5'-3' exoribonuclease C, putative (XRNC) 2,32E+00 
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474 zeta tubulin, putative 2,32E+00 
475 hypothetical protein, conserved 2,31E+00 
476 hypothetical protein, conserved 2,31E+00 
477 hypothetical protein, conserved 2,31E+00 
478 40S ribosomal protein S15, putative 2,31E+00 
479 hypothetical protein, conserved 2,31E+00 
480 hypothetical protein, conserved 2,29E+00 
481 heat shock protein, putative 2,29E+00 
482 hypothetical protein, conserved 2,29E+00 
483 DNA-damage inducible protein DDI1-like protein, putative 2,29E+00 
484 hypothetical protein, conserved 2,29E+00 
485 hypothetical protein, conserved 2,29E+00 
486 protein kinase, putative 2,29E+00 
487 selenophosphate synthetase, putative 2,28E+00 
488 dynein heavy chain, putative 2,28E+00 
489 40S ribosomal protein S33, putative 2,28E+00 
490 hypothetical protein 2,28E+00 
491 heat shock protein DNAJ, putative 2,27E+00 
492 hypothetical protein, conserved 2,27E+00 
493 mucin TcMUCII, putative 2,27E+00 
494 hypothetical protein, conserved 2,27E+00 
495 mitochondrial RNA binding complex 1 subunit, putative 2,27E+00 
496 cellulosomal scaffoldin anchoring protein, putative 2,27E+00 
497 aquaporin-like protein, putative 2,26E+00 
498 hypothetical protein, conserved 2,26E+00 
499 dynein regulatory complex subunit, putative 2,26E+00 
500 hypothetical protein, conserved 2,26E+00 
501 hypothetical protein 2,25E+00 
502 ADP-ribosylation factor, putative 2,25E+00 
503 hypothetical protein 2,25E+00 
504 hypothetical protein 2,25E+00 
505 hypothetical protein, conserved 2,25E+00 
506 DNA damage repair protein, putative 2,24E+00 
507 hypothetical protein, conserved 2,24E+00 
508 actin, putative 2,23E+00 
509 hypothetical protein, conserved 2,23E+00 
510 hypothetical protein, conserved 2,23E+00 
511 histone H2B variant, putative 2,23E+00 
512 hypothetical protein, conserved 2,23E+00 
513 hypothetical protein, conserved 2,23E+00 
514 DNA polymerase epsilon subunit B, putative 2,22E+00 
515 Fumarate hydratase class I, cytosolic (FHc) 2,22E+00 
516 hypothetical protein, conserved 2,22E+00 
517 hypothetical protein, conserved 2,22E+00 
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518 electron-transfer-flavoprotein, alpha polypeptide, putative 2,22E+00 
519 hypothetical protein, conserved 2,22E+00 
520 hypothetical protein, conserved 2,21E+00 
521 vesicular protein trafficking mediator, putative 2,21E+00 
522 hypothetical protein, conserved 2,21E+00 
523 hypothetical protein, conserved 2,21E+00 
524 hypothetical protein, conserved 2,21E+00 
525 poly(ADP-ribose) glycohydrolase, putative 2,21E+00 
526 hypothetical protein, conserved 2,20E+00 
527 hypothetical protein, conserved 2,20E+00 
528 phospholipase A2-like protein, putative 2,20E+00 
529 hypothetical protein, conserved 2,20E+00 
530 hypothetical protein, conserved 2,20E+00 
531 hypothetical protein, conserved 2,20E+00 
532 hypothetical protein, conserved 2,20E+00 
533 hypothetical protein 2,20E+00 
534 hypothetical protein, conserved (fragment) 2,20E+00 
535 proteasome alpha 2 subunit, putative 2,19E+00 
536 hypothetical protein, conserved 2,19E+00 
537 hypothetical protein, conserved 2,19E+00 
538 hypothetical protein, conserved 2,19E+00 
539 hypothetical protein, conserved 2,19E+00 
540 hypothetical protein, conserved 2,18E+00 
541 hypothetical protein, conserved 2,18E+00 
542 hypothetical protein, conserved 2,18E+00 
543 phosphoprotein phosphatase, putative 2,18E+00 
544 hypothetical protein, conserved (fragment) 2,17E+00 
545 hypothetical protein, conserved 2,17E+00 
546 hypothetical protein, conserved 2,17E+00 
547 hypothetical protein, conserved 2,17E+00 
548 hypothetical protein, conserved 2,16E+00 
549 hypothetical protein, conserved 2,16E+00 
550 hypothetical protein 2,16E+00 
551 fibrillarin, putative 2,16E+00 
552 hypothetical protein, conserved 2,16E+00 
553 hypothetical protein 2,16E+00 
554 60S ribosomal protein L37a, putative 2,16E+00 
555 protein kinase, putative 2,16E+00 
556 mucin TcMUCII, putative 2,15E+00 
557 heat shock protein 70, putative 2,15E+00 
558 protein kinase, putative 2,15E+00 
559 hypothetical protein, conserved 2,15E+00 
560 serine carboxypeptidase S28, putative 2,15E+00 
561 hypothetical protein, conserved 2,15E+00 
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562 actin-like protein, putative 2,15E+00 
563 hypothetical protein, conserved 2,14E+00 
564 cytochrome c oxidase subunit VI, putative 2,14E+00 
565 40S ribosomal protein S21, putative 2,14E+00 
566 hypothetical protein, conserved 2,13E+00 
567 acid phosphatase, putative (AP) 2,13E+00 
568 hypothetical protein, conserved 2,13E+00 
569 hypothetical protein, conserved 2,13E+00 
570 hypothetical protein, conserved 2,13E+00 
571 haloacid dehalogenase-like hydrolase, putative 2,13E+00 
572 hypothetical protein, conserved 2,13E+00 
573 hypothetical protein, conserved 2,13E+00 
574 galactokinase, putative 2,13E+00 
575 hypothetical protein, conserved 2,13E+00 
576 hypothetical protein, conserved 2,12E+00 
577 hypothetical protein, conserved 2,12E+00 
578 hypothetical protein, conserved 2,12E+00 
579 meiotic recombination protein DMC1, putative (dmc1) 2,12E+00 
580 hypothetical protein, conserved 2,12E+00 
581 hypothetical protein 2,12E+00 
582 hypothetical protein, conserved 2,12E+00 
583 hypothetical protein, conserved 2,12E+00 
584 UDP-Gal or UDP-GlcNAc-dependent glycosyltransferase, 

putative 
2,12E+00 

585 hypothetical protein, conserved 2,12E+00 
586 hypothetical protein, conserved 2,12E+00 
587 hypothetical protein 2,11E+00 
588 mitochondrial carrier protein, putative 2,11E+00 
589 hypothetical protein, conserved 2,11E+00 
590 hypothetical protein 2,11E+00 
591 serine/threonine-protein phosphatase PP1 beta 2,11E+00 
592 choline kinase 2,11E+00 
593 hypothetical protein, conserved 2,11E+00 
594 mucin-associated surface protein (MASP), putative 2,11E+00 
595 hypothetical protein, conserved 2,10E+00 
596 hypothetical protein, conserved 2,10E+00 
597 hypothetical protein 2,10E+00 
598 succinate dehydrogenase flavoprotein subunit 2,10E+00 
599 hypothetical protein 2,10E+00 
600 hypothetical protein, conserved 2,10E+00 
601 fibrillarin, putative 2,10E+00 
602 NADH-ubiquinone oxidoreductase complex I subunit, putative 

(TAP151) 
2,10E+00 

603 hypothetical protein, conserved 2,10E+00 
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604 hypothetical protein, conserved 2,10E+00 
605 palmitoyl acyltransferase 2, putative 2,09E+00 
606 mitochondrial RNA binding protein, putative 2,09E+00 
607 hypothetical protein, conserved 2,09E+00 
608 hypothetical protein, conserved 2,09E+00 
609 hypothetical protein, conserved 2,08E+00 
610 DNA/RNA non-specific endonuclease protein-like, putative 2,08E+00 
611 hypothetical protein, conserved 2,08E+00 
612 hypothetical protein, conserved 2,08E+00 
613 transcription initiation protein, putative 2,08E+00 
614 hypothetical protein, conserved 2,07E+00 
615 hypothetical protein, conserved 2,07E+00 
616 O-6 methyl-guanine alkyl transferase, putative 2,07E+00 
617 terbinafine resistance locus protein (yip1), putative 2,07E+00 
618 Elongation factor Ts, mitochondrial, putative (EF-Ts) 2,07E+00 
619 ribosomal protein L2, putative 2,07E+00 
620 hypothetical protein, conserved 2,07E+00 
621 hypothetical protein, conserved 2,06E+00 
622 hypothetical protein, conserved 2,06E+00 
623 ribosomal protein S6, putative 2,06E+00 
624 Periodic tryptophan protein 2 homolog, putative 2,06E+00 
625 hypothetical protein 2,06E+00 
626 hypothetical protein, conserved 2,06E+00 
627 hypothetical protein, conserved 2,06E+00 
628 hypothetical protein, conserved 2,06E+00 
629 hypothetical protein, conserved 2,05E+00 
630 phenylalanyl-tRNA synthetase, putative 2,05E+00 
631 RNA-binding protein, putative 2,05E+00 
632 hypothetical protein 2,05E+00 
633 hypothetical protein, conserved 2,05E+00 
634 hypothetical protein, conserved 2,04E+00 
635 hypothetical protein 2,04E+00 
636 hypothetical protein, conserved 2,04E+00 
637 hypothetical protein, conserved 2,04E+00 
638 hypothetical protein 2,04E+00 
639 hypothetical protein, conserved 2,04E+00 
640 hypothetical protein 2,04E+00 
641 hypothetical protein, conserved 2,03E+00 
642 hypothetical protein, conserved 2,03E+00 
643 hypothetical protein, conserved 2,03E+00 
644 hypothetical protein 2,03E+00 
645 hypothetical protein, conserved 2,03E+00 
646 hypothetical protein, conserved 2,03E+00 
647 hypothetical protein, conserved 2,02E+00 
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648 hypothetical protein, conserved 2,02E+00 
649 hypothetical protein, conserved 2,02E+00 
650 hypothetical protein, conserved 2,02E+00 
651 hypothetical protein, conserved 2,02E+00 
652 hypothetical protein, conserved 2,01E+00 
653 hypothetical protein 2,01E+00 
654 hypothetical protein, conserved 2,01E+00 
655 hypothetical protein, conserved 2,01E+00 
656 hypothetical protein 2,01E+00 
657 hypothetical protein, conserved 2,01E+00 
658 AUT2/APG4/ATG4 cysteine peptidase, putative 2,00E+00 
659 cytochrome c oxidase VIII (COX VIII), putative 2,00E+00 
660 hypothetical protein, conserved 2,00E+00 
661 hypothetical protein, conserved 2,00E+00 
662 hypothetical protein, conserved 2,00E+00 
663 small GTP-binding protein Rab28, putative 2,00E+00 
664 mucin-associated surface protein (MASP), putative 2,00E+00 
665 hypothetical protein, conserved 2,00E+00 
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APÊNDICE 2 
 

 PROTEÍNA FC 
1 RNA-binding protein, putative -1,80E+308 
2 hypothetical protein, conserved -1,80E+308 
3 hypothetical protein, conserved -1,80E+308 
4 hypothetical protein, conserved -1,80E+308 
5 hypothetical protein -1,80E+308 
6 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative (fragment) -1,80E+308 
7 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative (fragment) -1,80E+308 
8 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -1,80E+308 
9 surface protease GP63, putative (fragment) -3,70E+01 
10 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -2,20E+01 
11 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -2,10E+01 
12 hypothetical protein, conserved -1,48E+01 
13 trans-sialidase, putative -1,20E+01 
14 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -1,01E+01 
15 hypothetical protein, conserved -9,29E+00 
16 Gim5A protein, putative -9,00E+00 
17 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -8,50E+00 
18 hypothetical protein, conserved (fragment) -8,33E+00 
19 hypothetical protein -8,22E+00 
20 mucin TcMUCII, putative -7,67E+00 
21 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative (fragment) -7,67E+00 
22 serine/threonine-protein phosphatase 2A, catalytic subunit, 

putative 
-7,10E+00 

23 retrotransposon hot spot (RHS) protein, putative (fragment) -6,50E+00 
24 hypothetical protein -6,50E+00 
25 hypothetical protein, conserved -6,33E+00 
26 hypothetical protein, conserved -5,67E+00 
27 nucleoside phosphorylase, putative -5,50E+00 
28 expression site-associated gene (ESAG-like) protein, putative -5,40E+00 
29 hypothetical protein -5,33E+00 
30 permease-like protein, putative -5,27E+00 
31 membrane associated protein, putative -4,82E+00 
32 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -4,60E+00 
33 trans-sialidase, putative -4,56E+00 
34 fatty acyl CoA synthetase 2, putative -4,56E+00 
35 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -4,54E+00 
36 mucin-associated surface protein (MASP), putative -4,50E+00 
37 protein kinase, putative -4,40E+00 
38 mucin-associated surface protein (MASP), putative -4,25E+00 
39 hypothetical protein, conserved -4,25E+00 
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40 mucin-associated surface protein (MASP), putative (fragment) -4,17E+00 
41 hypothetical protein, conserved -4,09E+00 
42 hypothetical protein, conserved -4,00E+00 
43 hypothetical protein, conserved -4,00E+00 
44 hypothetical protein, conserved -3,89E+00 
45 hypothetical protein, conserved -3,88E+00 
46 hypothetical protein, conserved -3,83E+00 
47 hypothetical protein, conserved -3,80E+00 
48 ABC transporter, putative -3,80E+00 
49 hypothetical protein, conserved -3,78E+00 
50 hypothetical protein -3,78E+00 
51 mucin-associated surface protein (MASP), putative -3,70E+00 
52 trans-sialidase, putative (fragment) -3,70E+00 
53 hypothetical protein -3,68E+00 
54 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -3,68E+00 
55 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -3,63E+00 
56 inositol polyphosphate kinase-like protein, putative -3,61E+00 
57 hypothetical protein -3,60E+00 
58 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -3,60E+00 
59 hypothetical protein, conserved -3,50E+00 
60 hypothetical protein -3,49E+00 
61 mucin-associated surface protein (MASP), putative -3,40E+00 
62 hypothetical protein, conserved -3,39E+00 
63 hypothetical protein, conserved (fragment) -3,30E+00 
64 hypothetical protein, conserved -3,28E+00 
65 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -3,19E+00 
66 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -3,14E+00 
67 L-ribulokinase, putative -3,13E+00 
68 surface protease GP63, putative -3,10E+00 
69 hypothetical protein, conserved (fragment) -3,10E+00 
70 trans-sialidase, putative (fragment) -3,03E+00 
71 mucin-associated surface protein (MASP), putative -3,00E+00 
72 hypothetical protein -2,94E+00 
73 elongation factor 2, putative -2,92E+00 
74 hypothetical protein, conserved -2,78E+00 
75 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H/F, putative -2,77E+00 
76 surface protease GP63, putative -2,71E+00 
77 trans-sialidase, putative -2,69E+00 
78 mucin TcMUCII, putative -2,69E+00 
79 plasma membrane Ca2+ ATPase -2,68E+00 
80 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -2,63E+00 
81 hypothetical protein, conserved -2,60E+00 
82 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative (fragment) -2,56E+00 
83 acetyl-CoA synthetase, putative -2,54E+00 
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84 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -2,53E+00 
85 dispersed gene family protein 1 (DGF-1), putative -2,52E+00 
86 hypothetical protein, conserved -2,50E+00 
87 hypothetical protein -2,50E+00 
88 hypothetical protein, conserved -2,48E+00 
89 neurobeachin/beige protein, putative (fragment) -2,48E+00 
90 trans-sialidase, putative (fragment) -2,44E+00 
91 hypothetical protein, conserved -2,43E+00 
92 trans-sialidase, Group II, putative -2,41E+00 
93 protein kinase, putative -2,41E+00 
94 hypothetical protein, conserved (fragment) -2,41E+00 
95 trans-sialidase, Group II, putative -2,41E+00 
96 trans-sialidase, Group II, putative -2,40E+00 
97 trans-sialidase, Group VIII, putative -2,38E+00 
98 ATP-dependent DEAD/H RNA helicase, putative -2,37E+00 
99 hypothetical protein -2,36E+00 

100 hypothetical protein -2,31E+00 
101 trans-sialidase, Group II, putative -2,30E+00 
102 oxysterol-binding protein, putative -2,29E+00 
103 hypothetical protein, conserved -2,28E+00 
104 mucin TcMUCII, putative -2,27E+00 
105 trans-sialidase, Group V, putative -2,27E+00 
106 mucin-associated surface protein (MASP), putative -2,25E+00 
107 hypothetical protein, conserved -2,25E+00 
108 mucin-associated surface protein (MASP), putative -2,24E+00 
109 hypothetical protein, conserved (fragment) -2,21E+00 
110 hypothetical protein, conserved -2,20E+00 
111 hypothetical protein, conserved -2,19E+00 
112 trans-sialidase, Group II, putative -2,19E+00 
113 hypothetical protein, conserved -2,17E+00 
114 NAD(P)-dependent oxidoreductase, putative -2,16E+00 
115 hypothetical protein, conserved -2,14E+00 
116 hypothetical protein, conserved -2,13E+00 
117 trans-sialidase, putative (fragment) -2,10E+00 
118 trans-sialidase, Group VI, putative -2,10E+00 
119 hypothetical protein -2,09E+00 
120 hypothetical protein, conserved -2,08E+00 
121 trans-sialidase, putative -2,08E+00 
122 receptor-type adenylate cyclase, putative -2,08E+00 
123 hypothetical protein -2,08E+00 
124 hypothetical protein -2,07E+00 
125 asparaginase, putative -2,07E+00 
126 hypothetical protein, conserved -2,06E+00 
127 nucleobase transporter, putative -2,06E+00 
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128 vacuolar assembly protein vps41, putative -2,06E+00 
129 surface protease GP63, putative -2,05E+00 
130 hypothetical protein, conserved -2,05E+00 
131 hypothetical protein, conserved -2,04E+00 
132 hypothetical protein -2,04E+00 
133 trans-sialidase, Group II, putative -2,02E+00 
134 adenylate kinase, putative -2,01E+00 
135 plasma membrane Ca2+ ATPase -2,01E+00 
136 trans-sialidase, putative (fragment) -2,00E+00 
137 trans-sialidase, Group V, putative -2,00E+00 
138 protein kinase, putative -2,00E+00 
139 hypothetical protein, conserved -2,00E+00 
140 hypothetical protein, conserved -2,00E+00 
141 eukaryotic translation initiation factor eIF-4E, putative -2,00E+00 
142 calpain-like cysteine peptidase, putative -2,00E+00 
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APÊNDICE 3 
 

 PROTEINA SABirA*/SBirA* SABirA*/SWT 

1 amastin, putative only in SABirA* only in SABirA* 
2 acetyl-CoA synthetase, putative only in SABirA* only in SABirA* 
3 L-2-hydroxyglutarate 

dehydrogenase, mitochondrial, 
putative 

only in SABirA* only in SABirA* 

4 ser/thr protein phosphatase, 
putative 

only in SABirA* only in SABirA* 

5 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
6 hypothetical protein, conserved 

(fragment) 
only in SABirA* only in SABirA* 

7 homoserine kinase, putative only in SABirA* only in SABirA* 
8 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
9 translation factor sui1, putative only in SABirA* only in SABirA* 

10 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
11 40S ribosomal protein S10, putative only in SABirA* only in SABirA* 

12 Adenine 
phosphoribosyltransferase, putative 

only in SABirA* only in SABirA* 

13 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
14 vesicle-associated membrane 

protein, putative 
only in SABirA* only in SABirA* 

15 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
16 small GTP-binding protein Rab11, 

putative (Rab11) 
only in SABirA* only in SABirA* 

17 eukaryotic translation initiation 
factor 2 beta subunit, putative 

only in SABirA* only in SABirA* 

18 dipeptidyl-peptidase, putative only in SABirA* only in SABirA* 
19 nitrate reductase, putative only in SABirA* only in SABirA* 
20 mitochondrial carrier protein, 

putative 
only in SABirA* only in SABirA* 

21 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
22 Nucleolar protein 56, putative 

(fragment) (NOP56) 
only in SABirA* only in SABirA* 

23 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
24 protein tyrosine phosphatase-like 

protein, putative 
only in SABirA* only in SABirA* 

25 endomembrane protein, putative only in SABirA* only in SABirA* 
26 malic enzyme only in SABirA* only in SABirA* 
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27 small GTP-binding protein Rab32, 
putative 

only in SABirA* only in SABirA* 

28 glucose-6-phosphate 1-
dehydrogenase, putative 

only in SABirA* only in SABirA* 

29 phosphoglycerate kinase, putative only in SABirA* only in SABirA* 

30 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
31 hydrolase, alpha/beta fold family, 

putative 
only in SABirA* only in SABirA* 

32 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
33 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
34 mitochondrial RNA binding complex 

1 subunit, putative (REH2) 
only in SABirA* only in SABirA* 

35 proteasome beta 6 subunit, 
putative 

only in SABirA* only in SABirA* 

36 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
37 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
38 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
39 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
40 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
41 Present in the outer mitochondrial 

membrane proteome 31 (POMP31) 
only in SABirA* only in SABirA* 

42 ubiquitin hydrolase, putative only in SABirA* only in SABirA* 
43 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
44 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
45 peroxin 12, putative (PEX12) only in SABirA* only in SABirA* 
46 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
47 RNA guanylyltransferase, putative only in SABirA* only in SABirA* 

48 ABC transporter, putative only in SABirA* only in SABirA* 
49 hypothetical protein, conserved only in SABirA* only in SABirA* 
50 mitochondrial carrier protein, 

putative 
only in SABirA* 51,0 

51 hypothetical protein, conserved only in SABirA* 22,2 
52 tryptophanyl-tRNA synthetase, 

putative 
only in SABirA* 19,7 

53 hypothetical protein, conserved only in SABirA* 19,3 
54 hypothetical protein, conserved only in SABirA* 18,2 
55 hypothetical protein, conserved only in SABirA* 11,4 
56 hypothetical protein, conserved only in SABirA* 10,7 
57 cytosolic malate dehydrogenase, 

putative 
only in SABirA* 9,6 

58 delta-adaptin, putative only in SABirA* 9,4 
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59 21 kDa cyclophilin, putative 
(CYP21) 

only in SABirA* 8,9 

60 catalytic subunit of the vacuolar 
transporter chaperone 4, putative 

only in SABirA* 8,9 

61 hypothetical protein, conserved only in SABirA* 7,6 
62 glucose transporter only in SABirA* 7,4 
63 phosphoprotein phosphatase, 

putative 
only in SABirA* 5,8 

64 hypothetical protein, conserved only in SABirA* 5,5 
65 hypothetical protein, conserved only in SABirA* 5,5 
66 inositol phosphosphingolipid 

phospholipase C-Like, putative 
(ISCL) 

only in SABirA* 5,4 

67 poly(A) export protein, putative only in SABirA* 5,1 
68 Calpain-like protein 1 (CAP5.5) 145,9 only in SABirA* 
69 hypothetical protein, conserved 94,3 45,4 
70 pantothenate kinase subunit, 

putative 
70,2 10,6 

71 I/6 autoantigen, putative 62,9 only in SABirA* 
72 hypothetical protein, conserved 51,1 10,1 
73 mitochondrial DNA topoisomerase 

II, putative 
42,7 24,1 

74 hypothetical protein, conserved 42,5 7,6 
75 2-amino-3-ketobutyrate coenzyme 

A ligase, putative 
37,7 9,7 

76 immunodominant antigen, putative 25,6 only in SABirA* 

77 surface protease GP63, putative 25,0 only in SABirA* 
78 flagellar calcium-binding protein, 

putative 
23,7 only in SABirA* 

79 hypothetical protein, conserved 23,7 15,9 
80 threonine synthase, putative 22,1 12,7 
81 ATP-dependent 6-

phosphofructokinase, glycosomal 
(PFK) 

22,0 5,1 

82 60S ribosomal protein L34, putative 21,1 5,3 

83 kinesin, putative 20,2 only in SABirA* 
84 ubiquitin-activating enzyme E1, 

putative 
20,1 7,9 

85 nucleoside diphosphate kinase 
(NDPK1) 

19,9 only in SABirA* 

86 mRNA cap guanine-N7 
methyltransferase, putative 

18,4 20,2 
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87 glycosomal transporter (GAT3), 
putative 

17,5 6,5 

88 hypothetical protein, conserved 15,3 11,3 
89 calpain-like cysteine peptidase, 

putative 
14,4 9,1 

90 Present in the outer mitochondrial 
membrane proteome 16 (ATOM46) 

14,2 5,3 

91 RNA polymerase IIA largest 
subunit, putative 

14,1 6,0 

92 hypothetical protein 13,9 12,3 
93 hypothetical protein, conserved 13,5 only in SABirA* 
94 cytochrome c1, heme protein, 

mitochondrial, putative (CYC1) 
13,2 only in SABirA* 

95 leucyl-tRNA synthetase, putative 13,0 6,7 
96 proton motive ATPase 1, putative 11,8 7,6 

97 RNA-binding protein, putative 11,5 only in SABirA* 
98 hypothetical protein, conserved 11,4 7,1 
99 fatty acyl CoA synthetase 2, 

putative 
11,1 27,5 

100 metallo-peptidase, Clan ME, Family 
M16 

10,7 5,6 

101 ribonucleoside-diphosphate 
reductase large chain, putative 

10,7 6,0 

102 hypothetical protein, conserved 10,1 only in SABirA* 
 
 


