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RESUMO 

 
A doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana, é 
uma doença potencialmente fatal causada pelo parasito protozoário 
Trypanosoma cruzi, que é transmitida por insetos da família Reduviidae. Uma 
vez que o tratamento convencional com drogas nitro-heterocíclicas mostra 
reações adversas graves e eficiência questionável, diferentes grupos testaram 
abordagens baseadas em polipeptídeos para interferir com o ciclo celular 
parasito em outros Tripanosomatídeos. Por exemplo, os nanobodies contra VSG 
de T. brucei estão sendo expressos em bactérias simbiontes com o objetivo de 
bloquear a transmissão do parasito, ou usado para melhorar a entrega do 
fármaco, combinando-os com nanopartículas ou peptídeos líticos. Essas 
estratégias são apoiadas pelo fato de que os componentes de superfície são 
candidatos para desenvolver ligantes de superfície para prejudicar a função, pois 
podem atuar como fatores de virulência. Neste trabalho, usamos uma 
abordagem de phage display para identificar derivados de peptídeos de duas 
bibliotecas de peptídeos, LX15 (15 aa) e LX8CX8 (17 aa) (onde X corresponde 
a qualquer aminoácido). Depois de testar diferentes condições de biopanning 
usando epimastigotas vivos ou fixados, nós sequenciamos 10 clones que 
codificam o mesmo polipeptídeo, aqui chamado EPI18. O bacteriófago que 
codifica EPI18 liga-se a epimastigotes de cepas distintas. Para confirmar estes 
resultados, este polipeptídeo foi sintetizado e biotinilado para realizar ELISA, 
citometria de fluxo e análises de microscopia confocal. Nossos ensaios mostram 
a especificidade e capacidade de ligação para a superfície de epimastigotes em 
comparação com o peptídeo não relacionado. Também isolamos bacteriófagos 
de uma biblioteca de peptídeos de bacteriófagos estruturalmente semelhantes 
(LX15), através do sequenciamento de 30 clones, identificamos 13 sequências 
diferentes e 4 motivos conservados, sendo que um desses motivos identificados 
comparte similaridade com o péptido EPI18. Vários peptídeos identificados 
(EPI18 e de LX15) apresentaram semelhanças com proteínas lipocalinas, que 
podem ter relevância na biologia da interação, contudo isto deve ser testado. 
Esses resultados sugerem que os peptídeos identificados aqui possam ter 
potenciais aplicações biotecnológicas, como estratégias baseadas em peptídeos 
para controlar a transmissão do parasito. 

Palavras-chave: Phage display. Trypanosoma cruzi. peptídeo.



 

 

ABSTRACT 
 

Chagas disease, also known as American trypanosomiasis, is a potentially life- 

threatening illness caused by the protozoan parasite Trypanosoma cruzi, which 

is transmitted by insects from Reduviidae family. Since the conventional 

treatment with nitroheterocyclic drugs shows serious adverse reactions and 

questionable efficiency, different group have tested polypeptide-based 

approaches to interfere with parasite cell cycle in other Trypanosomatids. For 

example, nanobodies against T. brucei VSGs are being expressed in 

endosymbiont bacteria aiming to block parasite transmission or used to improve 

drug delivery by combining them to nanoparticles or lytic peptides. These 

strategies are supported by the fact that surface players are candidates to 

develop surface ligand to impair their function since they may act as virulence 

factors. In this work, we used a phage display approach to identify peptides 

derivate of two peptide libraries, LX15 (15 aa) and LX8CX8 (17 aa) (where X 

corresponds to any amino acid). After testing different biopanning conditions 

using live or fixed epimastigotes, we sequenced 10 clones encoding the same 

polypeptide, named here as EPI18. The bacteriophage encoding EPI18 binds to 

epimastigotes from distinct strains. To confirm these results this polypeptide was 

synthetized and biotinylated to perform flow cytometry and confocal microscopy 

analyses. Our preliminary assays show its specificity and binding capacity 

towards to epimastigotes surface compared to unrelated peptide. We also 

isolated bacteriophages from a similar phage display peptide library (LX15), 

through sequencing of 30 clones, we identified, 13 different sequences and 4 

conserved motifs, one of these identified motifs shares similiraty with of EPI18 

peptide. Lipocalins proteins were identified in bioinformatics analysis as 

corresponding sequences of 6 of our identified peptides, however its relevance 

needs to be addressed. These results suggest that the peptides identified here 

may have potential biotechnological applications such as peptide-based 

strategies to control parasite transmission. 

Key words: Phage display. Trypanosoma cruzi. peptide.
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1.1 INTRODUÇÃO 

A doença de Chagas é causada pelo parasito Trypanosoma cruzi, a 

doença é considerada um problema de saúde pública na América Latina. De 

acordo com a organização mundial da saúde, existem aproximadamente de 6-8 

milhões de pessoas infectadas e 21 zonas consideradas de risco endêmico 

(OMS, 2016). Para o tratamento da doença existem disponíveis duas drogas com 

eficácia questionável, além de apresentar efeitos adversos graves e um período 

de tratamento longo, levando a altos custos para os sistemas de saúde pública 

em países endêmicos. Políticas como a iniciativa do cone sul, baseadas na 

aplicação de inseticidas e melhoramento das moradias, permitiu diminuir 

drasticamente a taxa de transmissão vetorial, porém ainda existem áreas 

hiperendêmicas para o inseto vetor como a região do Chaco na Bolívia (Samuels 

et al., 2013). O ressurgimento de outras doenças transmitidas por vetores, como 

leishmaniose cutânea na América central e a febre amarela no Brasil, demonstra 

o risco de surtos, que no caso da doença de Chagas pode ser devido ao 

desmatamento, migração de pacientes infectados e infecções por outras vias de 

transmissão como a oral (alimentos contaminados). Estes aspectos apontam a 

importância do seguimento epidemiológico e a necessidade de investir em 

pesquisa para busca de novos tratamentos e métodos diagnósticos, 

diferentemente de outras doenças transmitida por vetores como o ZIKA e 

Dengue, pois existem tentativas recentes para o controle através de vacinas que 

tem demostrado relativo sucesso. (Da Costa et al., 2014 e Makhluf; Shresta, 

2018). Já para T. cruzi o desenvolvimento de uma vacina tem sido um desafio, 

devido a provável participação de processos autoimunes, além da possibilidade 

de variabilidade antigênica das proteínas de superfície (MASP) (Rodríguez-

Morales et al., 2015). A estratégia de phage display tem sido útil para encontrar 

peptídeos alvejantes de células principalmente em terapia oncológica, que 

possam ser conjugados a drogas potencializando sua efetividade e reduzindo 

toxidez. A identificação desses peptídeos para tratamento de doenças 

parasitárias e/ou profilaxia são incipientes. Neste trabalho pretendemos 

identificar peptídeos alvejem formas epimastigotas de T. cruzi, permitindo a 

exploração das metodologias baseadas em peptídeo para controle da 

transmissão. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 TRYPANOSOMA CRUZI 
 

Trypanosoma cruzi é considerado um eucariota inferior devido à presença 

de um núcleo organizado cercado por uma membrana, presença de mitocôndria 

e um citoplasma com organelas características de eucariotas, porém apresentam 

algumas características semelhantes com os procariotas como a transcrição 

policistrônica. T. cruzi, assim como outros membros da família trypanosomatidae, 

apresenta características únicas como: a presença de cinetoplasto (região 

próxima a base do flagelo que contêm o DNA mitocondrial acumulado, o kDNA), 

flagelo único, mecanismos de edição dos RNAs mitocondriais, e um genoma com 

abundantes sequências repetitivas com elevado número de genes que codificam 

famílias multigênica (El-Sayed 2005; Read et al. 2016). Devido a variabilidade 

genômica e fenotípica das cepas de T. cruzi, foi proposta a classificação em seis 

DTUs (TcI à TcVI) (Discrete Typing Units). Esta classificação foi baseada na 

distribuição geográfica, hospedeiro de origem e marcadores genéticos (Zingales 

et al., 2009, 2012). 
 

2.1.2 ORGANIZAÇÃO CELULAR 

 

O protozoário é um parasito, com um ciclo heteróxeno passando por 

hospedeiros mamíferos e inseto. Neste ciclo, o parasito sofre mudanças 

morfológicas e bioquímicas reconhecidas pelas diferentes 4 formas principais, 

são epimastigotas (formas replicativas do inseto), tripomastigotas metacíclicos 

(a forma não replicativas e infectantes excretada nas fezes e urina do inseto), 

amastigota (a forma intracelular presente no hospedeiro mamífero), e as formas 

tripomastigotas sanguíneas, (forma facilmente detectada na circulação 

sanguínea na fase aguda da doença) (Umekita et al., 1999). O parasito possui 

organelas comuns dos eucariotas como mitocôndria (contudo é única e 

ramificada) (Docampo; Lukeš, 2012), núcleo, flagelo, complexo de Golgi, mas 

também outras organelas próprias da espécie, como acidocalcissomos 

organelas esféricas essencialmente ácidas, onde se estocam pirofosfatos e 

polifosfatos complexado com cálcio e estão envolvidas em processo de 
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osmoregulação, (Moreno; Docampo 2009), glicossomo (organela esférica com 

funções similares aos peroxissomos e contém a maioria das enzimas da via 

glicolítica e de outras vias), (Opperdoes 1987 e Opperdoes; Borst 1977), 

reservosomas (estoque de macromoléculas endocitadas) (Sant’Anna et al., 2008 

e Soares; De Souza 1991) e cinetoplasto (De Souza et al., 2002, 2009) Para 

melhor visualização dessas estruturas e organelas veja a figura 1. 

A membrana plasmática de T. cruzi pode ser subdividida em quatro 

regiões principais: corpo celular, citóstoma, flagelo e bolsa flagelar. A estrutura e 

rigidez da célula são definidas pelos microtúbulos subpeliculares localizados 

embaixo da membrana plasmática, a bolsa flagelar é uma invaginação da 

membrana onde se origina o flagelo do parasito, também é o sitio que não possui 

microtúbulos subpeliculares. Esta característica da bolsa flagelar permite um 

tráfego maior de micronutrientes por endocitose mediada por clatrina e exocitose. 

O citóstoma e a citofaringe são invaginações de membrana próxima a bolsa 

flagelar que pertencem ao sistema de endocitose do parasito e que possuem 

comunicação física com a bolsa flagelar. Esta organela não é comum aos demais 

tripanosomatídeos. (Okuda et al., 1999) 

O flagelo destes parasitos é uma estrutura única que permite o movimento 

do parasito, e é formado por 9 pares de microtúbulos periféricos e um par central. 

O flagelo é conservado através do ciclo de vida, diminuindo de tamanho nos 

amastigotas (Souza, 2009). Contudo, seu flagelo também apresenta uma 

estrutura proteica denominado bastão paraflagelar, composto principalmente 

pelas proteínas PFR1-4 que permitem a ligação ao axonema. A interrupção 

desses genes por edição com CRISPR-Cas9 confirmou a importância destas 

proteínas na motilidade do parasito (Lander et al., 2015).
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Figura 1. Representação esquemática de um epimastigote de Trypanosoma cruzi 
FONTE: Adaptado de (Girard-Dias 2009). 

NOTA: Esquema ilustrando as diferentes organelas e a localização subcelular no protozoário T. 

cruzi, na região anterior está localizado o flagelo e na região posterior, os microtúbulos 

subpeliculares. 

 
Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento do parasito ou ciclo 

de vida acontece entre o hospedeiro mamífero e o inseto vetor. Insetos 

hematófagos alimentam-se de sangue de mamíferos ou humanos infectados os 

quais podem apresentar tripomastigotas sanguíneos circulantes. Os 

tripomastigotas adquiridos no hábito hematofágico dos barbeiros migram para o 

intestino anterior diferenciando-se em esferomastigotas, para logo migrar para o 

intestino médio onde se transformam em epimastigotas. Os epimastigotas se 

replicam por fissão binária e logo se aderem nas células epiteliais do intestino 

posterior e reto onde começa o processo de metaciclogênese que originará os 

tripomastigotas metacíclicos. Estes tripomastigotas se desprendem do intestino 

e são excretadas com as fezes e urinas. Durante a alimentação o inseto deposita 

as fezes perto do sitio da picada, conjuntivas ou mucosas expostas, sendo que 

a ferida feita pelo inseto vira uma porta de entrada para a infecção do novo 

hospedeiro ou o transporte mecânico a mucosas e conjuntivas de fezes 

contaminadas (Tyler; Engman 2001). Este ciclo esquematizado pode ser visto na 

figura 2.
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Neste processo de alternância em hospedeiro/ambientes o parasito 

precisa se adaptar em vários aspectos (p.ex.: morfologia, metabolismo, 

virulência, etc.). Uma alteração importante nesse processo de adaptação é a 

dinâmica de expressão de proteínas de superfície, que estão compiladas na 

tabela 1. 

Tabela 1. Principais proteínas de membrana de T. cruzi. 

Gene Descrição Isoformas/cópia 

s 
Up-regulated Referência 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trans- 

sialidase 

TCNA, 
SAPA, 
TS-epi 

(Transferênci

a de ácido 

siálico dos 

glicoconjuga

d os do 

hospedeiro 

para as 
mucinas

.) 

 
 

 

 
TsI 

 
 

 

TCT/EPI (TS- EPI) 

 
 

Cross; Takle 

(1993), 

Buschiazzo et 

al. (2002) 

Briones et al. 

(1995) 

 
 
 

 
GP85, GP83, 

Tc85, ASP, 

GP82, GP90 

(Ligação 

e 

invasão 

a 

células) 

 
 
 
 
 

 
TsII 

 
 
 
 
 
 

AMA/TCT/ MT 

Low; Tarleton 

(1997), Santos 

et al. 

(1997),Giordan 
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Existem outros hospedeiros mamíferos alternativos que fazem parte do 

ciclo selvático da doença, atuando como reservatórios, sendo uma fonte 

potencial para iniciar epidemias em áreas urbanas ou zonas de desmatamento. 

Entre os mamíferos que funcionam como reservatórios se destacam: Didelphis 

marsupialis (Gambá-comum), Carollia perspicillata (morcego), Potos flavus 

(Jupará), Leontopithecus rosalia (Mico-leão-dourado) e Procyon lotor (guaxinim), 

outras espécies podem ser consultadas na tabela suplementaria do artigo de 

(Brenière, Waleckx, e Barnabé 2016).
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Figura 2. Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi 
Fonte: Adaptado de (Perez, Lymbery, e Thompson 2014) 
NOTA: (A) insetos triatomíneos ingerem formas tripomastigotas sanguíneas que passam pelo 
intestino anterior do inseto e no intestino médio, se diferenciam em epimastigotas (B), no intestino 
médio começam a replicar-se por fissão binária (C),os parasitos migram para o intestino posterior 
do inseto, onde se aderem e passam pelo processo de metaciclogênese, diferenciando-se em 
tripomastigotas metacíclicos, os quais são excretados junto com as fezes e urina (D), os parasitos 
infectam o hospedeiro pelo sitio da picada ou por entrada através de mucosas intactas como 
conjuntiva e oral. O parasito pode infectar a maioria das células nucleadas (E). Dentro da célula 
os parasitos, inicialmente, estão envoltos pelo vacúolo parasitóforo, de onde escapam e se 
diferenciam em amastigotas (F). As amastigotas replicam no citoplasma por fissão binária (G) e 
se diferenciam para tripomastigotas sanguíneos, o processo se completa com a lise celular e a 
liberação das tripomastigotas na corrente sanguínea (I) onde o ciclo reinicia.
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2.2 DOENÇA DE CHAGAS 
 

 
Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da doença de Chagas (Chagas, 

1909), é um protozoário flagelado pertencente à ordem kinetoplastida e a família 

tripanosomatidae. Nesta família existem outros parasitos flagelados como 

Leishmania sp. e Trypanosoma brucei que causam doenças em humanos e 

animais, que juntamente com a Malária e outras doenças negligenciadas afetam 

aproximadamente um bilhão de pessoas no mundo (OMS, 2018). 

Atualmente a doença de Chagas é considerada endêmica em 21 países 

de América Latina abrangendo desde o centro até o sul das Américas nas regiões 

tropicais e subtropicais (Short et al., 2017). No Brasil existem aproximadamente 

4.5 milhôes de pessoas infetadas, principalmente na região norte e nordeste 

(Martins-Melo et al., 2014). Essas regiões são propícias para o desenvolvimento 

do inseto vetor, sendo a transmissão vetorial é a forma clássica de transmissão 

da doença. No entanto, outras formas de transmissão como à infecção por via 

oral, congênita, através de transfusões de sangue contaminadas, transplantes 

de órgãos de pacientes infetados e através da transmissão sexual já foram 

reportadas, (Araujo et al., 2017; Bern, 2015; Kolliker-Frers et al., 2016; Yoshida 

et al., 2011). A identificação de casos em países não endêmicos é cada vez mais 

comum (Norman et al., 2010 e Pérez- Molina et al., 2012). 

Os insetos vetores da doença são hematófagos da família triatomínae, os 

quais são encontrados em moradias urbanas e rurais (Barrett et al. 2003). Pelo 

menos 20 espécies são capazes de transmitir a doença e mais de cem espécies 

consideradas como potenciais vetores, e que apresentam ampla distribuição 

geográfica abrangendo a maioria da América Latina. Entre os gêneros de maior 

relevância epidemiológica consideram-se os gêneros Rhodnius (Rhodnius 

prolixus), Triatoma (Triatoma dimidiata e Triatoma Infestans), e Panstrongylus 

(Panstrongylus megitus) (Gourbière et al., 2012). 

A doença pode se manifestar entre 5-14 dias após a infecção, sendo que 

na fase aguda, os pacientes podem apresentar febre de intensidade
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variável, mal-estar, inflamação de gânglios e inflamação no sítio da picada, o 

sintoma é chamado de chagoma, uma lesão que gera edema local no sitio de 

entrada do parasito. Além desses sintomas, em alguns casos quando ocorre 

infecção das conjuntivas oculares, acontece edema inflamatório nas mucosas 

denominado sinal de Romanha (Zeibig, 2014). 

Após a fase inicial da doença, cerca de 70% dos indivíduos infectados 

passam para uma fase crônica indeterminada. Nesta fase as manifestações da 

doença estão ausentes e a confirmação é feita por sorologia ou pela técnica de 

reação em cadeia da polimerase, estes pacientes podem demorar mais de 10- 

30 anos em mostrar sintomas. Os restante 30% dos infectados desenvolvem 

sintomas na fase crônica dita determinada, ou seja, para desenvolver 

complicações cardíacas (Megalocardia) e/ou digestivas (Megacólon) (Dias; 

Coura, 1997). 

A mortalidade pela doença de Chagas acontece principalmente na fase 

crônica, e o diagnóstico tardio, muitas vezes até a apresentação das 

complicações causa uma maior sobrecarga para os serviços de saúde, em 

custos de atenção terciaria (cirurgiãs, marca-passos e tratamento paliativo), além 

de ser uma causa importante de deficiência, que diminui a produtividade em 

países endêmicos. (De Araújo et al., 2014). 
 

2.3 TRATAMENTOS DA DOENÇA 
 

Para o tratamento existem somente duas drogas com eficácia moderada 

e relativa toxicidade (Benznidazol e Nifurtimox), com a desvantagem de precisar 

períodos longos de tratamento, de aproximadamente 60-90 dias (Viotti et al., 

2009). Os fatos mencionados enfatizam a necessidade de continua pesquisa e 

desenvolvimento de novas terapias, que permitam encurtar os tempos de 

tratamento e diminuir as reações adversas derivadas do tratamento, o que 

influenciaria a redução das taxas de abandono do tratamento (Olivera et al., 

2017). 

Benznidazol é um derivado nitroimidazólico, e é o tratamento de primeira 

linha para a doença de Chagas, apesar de que os mecanismos ainda não serem 

completamente entendidos, porém aparentemente aumenta o estresse
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redox no parasito, (Wilkinson et al., 2011). Este medicamento é considerado o 

de maior eficácia para o tratamento da doença de Chagas, embora apresente 

reações adversas desde dermatite como a reação mais leve e frequente, 

neuropatia periférica pode apresentar-se um tempo depois do início do 

tratamento, a supressão da medula óssea é a reação adversa mais grave, porém 

a interrupção do tratamento é suficiente para atenuar as complicações 

(Hasslocher-Moreno et al., 2012). 

Nifurtimox é um derivado nitrofurano que promove à produção de radicais 

livres que danificam o parasito (Wilkinson; Kelly, 2009). Os pacientes tratados 

atingem uma taxa de cura entre 60-90% na fase aguda, as reações adversas 

mais frequentes são as alterações gastrointestinais (náusea e vomito) 

apresentando-se em 50% dos pacientes, transtornos neurológicos como 

irritabilidade, desorientação, tremores e polineuropatía periférica. (Fuentes B et 

al., 2012) 

Ambas as drogas são consideradas pró-drogas que precisam ser ativadas 

por nitroreductases do parasito (Wilkinson et al., 2011), e são recomendadas 

para o tratamento da doença de Chagas na fase aguda. Nesta fase é possível a 

eliminação dos parasitos, diminuição dos sintomas e prevenção das 

complicações tardias. No entanto na etapa crônica da doença o tratamento 

embora elimine os parasitos detectáveis por técnicas convencionais (PCR, 

sorologia), aparentemente existe uma população residual localizada em tecidos 

de órgãos como o coração. Os pacientes não mostram melhoria clínica ou 

diminuição das complicações em longo prazo segundo um recente estudo 

(Morillo et al., 2015). Apesar das taxas altas de reações adversas, não existem 

trabalhos correlacionando mortes com o tratamento, (Pinazo et al., 2010 e Viotti 

et al., 2009). Recentemente uma droga em fase de ensaio clínico, o 

posaconazole, se mostrou ineficaz comparado com benznidazol para diminuir a 

parasitemia em pacientes assintomáticos, limitando ainda mais as drogas 

disponíveis para o tratamento. Um melhor entendimento da fase crônica da 

doença e a síntese e pesquisa de novas drogas para o tratamento são 

evidentemente necessárias (Morillo et al., 2017). 

Atualmente novas drogas estão sendo testadas em ensaios clínicos como 

posaconazole e fosravuconale, além da identificação de alvos
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interessantes para o desenvolvimento de drogas como a tripanothione reductase 

e cruzipaina, os quais inibidores seriam convenientes pela ausência em 

mamíferos, apesar do anteriormente dito os resultados dos ensaios pré-clínicos 

não tem sido promissor, (Morillo et al., 2017) investimento e pesquisa para 

procurar novas drogas é uma questão relevante para os países endêmicos (Field 

et al., 2017). 
 

2.4 ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS PARA ALVEJAR TRIPANOSOMATÍDEOS. 
 

Diante das dificuldades expostas para o tratamento ou desenvolvimento 

de vacinas, existem esforços para desenvolver novas ferramentas para o 

tratamento das doenças causadas por Tripanosomatídeos. As estratégias são 

concebidas tentando contornar algumas características biológicas dos 

tripanosomatídeos como, a camada de proteínas de membrana com uma alta 

variabilidade antigênica e a capacidade destes parasitos de dirigir a produção de 

anticorpos não protetores. Nesse contexto, a obtenção de polipeptídios isolados 

por phage display ou outras fontes, como nanobodies e scFv (single chain 

variable fragment) estão sendo uma alternativa para aprimorar os mecanismos 

de controle e/ou tratamento de doenças infecciosas (Hurwitz et  al., 2011). 
 
2.4.1 UTILIZAÇÃO DE SCFV (SINGLE CHAIN VARIABLE 

FRAGMENT) COM FINS TERAPÊUTICOS 
 

A estrutura clássica das imunoglobulinas (Ig) consiste numa proteína de 

alto peso molecular (aproximadamente 150 kDa) abundante em soro de animais 

vertebrados. Essas moléculas são compostas por duas cadeias pesadas (CH) e 

duas cadeias leves (CL). A cadeia pesada é composta por três regiões 

constantes pesadas e uma região variável pesada (VH), e a cadeia leve consiste 

numa região de cadeia leve constante e uma região de cadeia leve variável (VL). 

As regiões variáveis pesadas e leves possuem o sítio de ligação ao antígeno 

(porção Fab) que uma vez em interação com o alvo podem neutralizá-lo/bloqueá-

lo. Sendo assim, tais moléculas quando obtidas a partir de hibridomas ou de 

soros policlonais têm sido utilizados em diversas terapias (Saylor et al., 2009). 

Apesar dessa potencialidade suas aplicações podem ser
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limitadas devido à dificuldade de obtenção e/ou modificação desses anticorpos 

(Saeed et al., 2017). 

A fim de ampliar/aprimorar a aplicabilidade de anticorpos nas mais 
diversas áreas, estes tem sido engenheirados na forma recombinante de cadeia 

simples (scFv), a partir da fusão traducional das regiões variáveis leve e pesada 

de uma dada molécula de imunoglobulina (anticorpo monoclonal) separados por 

um polipeptídeo espaçador flexível (Ahmad et al., 2012). Os scFvs são moléculas 

pequenas de aproximadamente 25 kDa, e de cadeia única, o que facilita sua 

expressão em sistemas procarióticos nos mais variados formatos, além de 

apresentarem melhor difusibilidade em tecidos (Colcher et al., 1998),essas 

regiões variáveis podem ser amplificadas a partir de cDNAs gerados, por 

exemplo, a partir de RNAs oriundos de hibridomas de anticorpos monoclonais 

previamente caracterizados por afinidade a um dado antígeno, ou mesmo em 

uma forma mais aleatória gerando bibliotecas de scFvs, a partir de linfócitos 

circulantes ou de baço. As bibliotecas de scFvs podem ser construídos utilizando 

vetores virais, gerando bibliotecas de phage display (Foroumadi et al., 2018). 

A tecnologia de scFv já foi utilizada em vários modelos, incluindo parasitos. 
Em Schistosoma japonicum, foi realizado uma tentativa de isolar scFv ligantes 

de proteínas de parasitos adultos para serem utilizadas com fins diagnósticos da 

doença (Hosking et al., 2015). Outra abordagem já realizada, foi a produção de 

scFv por bactérias do microbioma de inseto vetor da malária, numa metodologia 

cunhada como paratransgênese. Nessa abordagem no controle de plasmódio, 

pretendia-se erradicar a transmissão da doença, pela expressão de scFv 

específico fusionado a um peptídeo lítico (escorpina) pelo simbionte Asia sp. de 

Anopheles contra a proteína 2-Shiva 1. Este scFv tem capacidade de lise dos 

oocinetos de Plasmodium berguei depois da ligação. A secreção do 

scFv:escorpina demonstrou a interrupção do desenvolvimento dos oocistos 

dentro dos intestinos de mosquitos (Bongio; Lampe, 2015). 

Combinando a engenharia de anticorpos e a tecnologia de phage display, 

camundongos imunizados com células inteiras mortas de Toxoplasma gondii 

foram utilizados para obter o pool de regiões VH e VL expressos pós- imunização 

que foram clonados em vetores virais (bacteriófagos). Nessa
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abordagem foi gerado uma biblioteca de scFv expressos na superfície de fago 

filamentoso. Com isto, foi possível obter um scFv contra a proteína TgMIC2 de 

micronema, proteína importante para infectar as células epiteliais, sendo que os 

autores utilizariam as moléculas identificadas para localizar os parasitos em 

estudos celulares (Hoe et al., 2005). 

A aplicação deste tipo de metodologia já foi realizada em 

tripanosomatídeos. Em Trypanosoma cruzi desenvolveu-se um scFv contra a 

proteína ribossomal (TcP2β), que desempenha um papel importante no passo de 

alongamento da síntese de proteínas neste parasito. Observou-se que o scFv-

C5 tem o potencial de reconhecer a porção C-terminal da maioria das proteínas 

TcP2β de tripanosomatídeos pela conservação das sequências, além disso o 

scFv é específico para o parasito uma vez que não reconhece epítopos dos 

ribossomos de mamíferos (Juri Ayub et al., 2005). Testes in vitro, deste scFv 

mostraram a capacidade de bloqueio da tradução pelo ribossomo em 

tripanosomatídeos, sem efeito nos ribossomos de Rattus norvegicus. Além disso, 

a expressão no formato de intrabody (expressão do scFv anti-TcP2β pelo próprio 

parasito) foi capaz de afetar seu crescimento, provavelmente atenuando o 

parasito (Juri Ayub et al., 2012). 

Cabe ressaltar também que nosso grupo de pesquisa obteve scFv 

funcional anti-gp35/50 a partir do anticorpo monoclonal com o mesmo nome 

(Soares 2014), que recentemente foi demonstrado sua efetividade para inibir a 

infecção de células quando obtido na forma recombinante (Lara M. K. Demeu, 

comunicação pessoal). 
 

2.4.2 NANOBODIES: INCREMENTANDO AS TECNOLOGIAS 
BASEADAS EM POLIPETÍDEOS NO CONTROLE DE PARASITOS 

 

 
Existe uma tendência em tentar substituir anticorpos convencionais (IgG 

por exemplo – 150kDa) por scFv (25kDa) em terapias uma vez que essas são 

bem menores. Contudo, há a necessidade de gerar proteínas de fusão para 

recuperar a capacidade de ligação, que pode ser limitante. A fim de contornar 

esses problemas, recentemente tem sido tentado engenheirar anticorpos de 

camelídeos na forma de nanobodies (Hamers-Casterman et al. 1993).
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Os anticorpos de camelídeos, diferente de outros anticorpos, possuem 

apenas cadeias pesadas, sendo que apenas uma porção de ~15kDa, os 

nanobodies, correspondem ao domínio de ligação ao antígeno, ou seja, só uma 

pequena cadeia polipeptídica curta é equivalente ao scFv (Hamers-Casterman 

et al., 1993). Esta característica estrutural facilita o isolamento, amplificação e 

purificação dos nanobodies, e seu tamanho reduzido têm demostrado ligação 

em epítopos mais conservados e uma maior afinidade para o alvo, além de 

apresentar melhor solubilidade. A falta da região constante (Fc) nesses 

nanobodies os tornam incapazes de ativar o complemento (Hu et al., 2017). 

O procedimento para obter nanobodies é relativamente similar com a 

técnica para obtenção de anticorpos monoclonais, pela necessidade de expor os 

camelídeos ao antígeno, isolamento das células B plasmáticas, seleção dos 

clones e amplificação das sequências que codificam a porção de 

reconhecimento do antígeno (VHH) por reação de RT-PCR. Essas sequências 

podem ser clonadas em vetores de expressão ou virais para serem purificadas 

ou para construir bibliotecas de nanobodies utilizando a tecnologia de phage 

display (Muyldermans, 2013). 

Os nanobodies têm sido empregados para desenvolver sistemas de 

entrega de drogas em pesquisa básica e aplicada, sistemas para identificação 

de moléculas e receptores ao ser facilmente acoplados com cromóforos, (De 

Groeve et al., 2010), sistemas de regulação genica como o CRE-DOG e para 

entrega de drogas em tecidos como o sistema nervoso no qual a difusão de 

drogas é limitada pela barreira hematoencefálica (Caljon et al., 2012). 

Novamente, seu pequeno tamanho e solubilidade potencializam a entrega de 

drogas quando são conjugados, porém em ensaios clínicos têm demostrado uma 

alta toxicidade mostrando a necessidade de serem humanizados como acontece 

no caso dos anticorpos monoclonais (Papadopoulos et al., 2015). 

A maioria de trabalhos relacionados com o uso de Nanobodies em 

tripanosomatídeos o T. brucei foi utilizado como modelo. Diversos nanobodies 

foram isolados utilizando a técnica de phage display e confirmada a ligação num 

epítopo conservado da proteína VSG (Stijlemans et al., 2004), uma asparagina 

altamente glicosilada (GlnNAc2-Man5–9), situada embaixo da densa camada 

proteica formada pela região exposta da proteína VSG. Este epitopo
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era estericamente impossível de ser atingido por um anticorpo convencional. A 

capacidade do parasito para trocar rapidamente as proteínas de membrana e as 

proteínas ligadas a anticorpos permite que os nanobodies ligados as diferentes 

VSG sejam endocitados e disponíveis intracelularmente no parasito (Manna et 

al., 2014). Drogas conjugadas com esses nanobodies aproveitariam a eficiência 

de internalização para melhorar a entrega de drogas líticas para o parasito. 

Entre os nanobodies identificados, aqueles específicos para um subtipo 

de VSG (AnTat1.1) demostraram capacidade lítica, diminuindo o processo de 

endocitose do parasito, impedindo a captura de nutrientes levando o parasito a 

morte (Stijlemans et al., 2011). Outro nanobody, Nb-An33, que não demostrou 

capacidade lítica, mas conservou o grau de ligação com vários subtipos de VSG 

foi conjugado com um polipeptídio derivado de ApoL-1, componente do soro 

humano que é tripanolítico, demostrando uma maior sobrevivência de animais 

infectados em ensaios in vivo com uma diminuição da parasitemia (Baral et al. 

2006). Outra estratégia foi planejada para contornar a resistência a drogas. 

Pentamidina é uma droga usada como segunda linha no tratamento de 

tripanossomíases africana, e quando conjugada ao Nb-An33 mostrou uma 

diminuição de 7 vezes da dose necessária para inibir o crescimento do parasito 

in vitro e uma redução de 10 vezes da dose para tratar animais infetados. Estes 

dados sugerem que o envio da droga via endocitose diminui a resistência em 

mecanismos relacionados a transportadores de membrana. Outra utilidade do 

nanobody Nb-An33 foi a capacidade que tem in vitro para atravessar a barreira 

hematoencefálica, fato importante no caso do tratamento para a 

meningoencefalite uma complicação frequente da tripanossomíase africana 

(Caljon, G et al., 2012). 

A enzima transialidase da família I recombinante do parasito T. cruzi, foi 

utilizada como antígeno para desenvolver uma biblioteca de nanobodies.  Vários 

clones conseguiram reagir com a proteína recombinante, porém quando testados 

em ensaios com culturas de parasitos, os nanobodies não foram eficientes para 

inibir a função da enzima (transferência de ácido siálico). O autor comenta que 

provavelmente uma alta variabilidade entre cepas, e modificações pos-

traducionais explicariam a dificuldade dos nanobodies para
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inibir a enzima, reforçando a ideia de utilizar o parasito vivo ou sistemas 

eucariotas de expressão de proteínas para conservar as modificações pôs- 

traducionais (Ratier et al. 2008). 
 

2.4.3 TERAPIAS BASEADAS EM PEPTÍDEOS CAPAZES DE 
PENETRAR EM CÉLULAS 

 

Peptídeos capazes de penetrar em células (CPPs) são moléculas com 

capacidade de ancorar e penetrar membranas de células eucariotas. Esses 

peptídeos são moléculas contendo aminoácidos com carga positiva e/ou 

anfipáticos ou hidrofóbicos. Entre os peptídeos CPP mais estudados temos o 

peptídeo TAT (48-60) (48-57) isolado do vírus de HIV, penetratina isolado de 

Drosophila melanogaster, e as poliargininas, sendo que este último é um 

exemplo de desenho racional de CPP ao serem quimicamente sintetizados. 

CPPs têm sido utilizados para a entrega de moléculas com fins terapêuticos, tais 

como, siRNA e drogas para a células eucariotas (Guidotti et al., 2017 e Rádis-

Baptista et al., 2017) 

Em tripanosomatídeos, o peptídeo TAT (48-60) foi conjugado com outro 

peptídeo na tentativa de alvejar uma região da Tripanothione reductasa (TR) de 

Leishmania infantum necessária para a enzima dimerizar e ser funcional. TR é 

uma enzima importante para manter o ambiente redox do parasito sob controle 

e diminuir os danos por radicais livres. O peptídeo inibidor da dimerização da TR 

não produzia efeito, já que não podia atravessar a membrana. Contudo a 

conjugação com o peptídeo TAT aumentou a entrega no citosol do peptídeo 

inibidor, permitindo a entrada na célula e o efeito no sítio enzimático (Ruiz- 

Santaquiteria et al., 2017). 

Em outra tentativa conjugou-se miltefosine uma droga ativa contra 

Leishmania sp., e um cromóforo com o peptídeo TAT (48-60) (Luque-Ortega et 

al., 2012). O cromóforo ajudou a localizar a droga e visualizar a liberação da 

mesma intracelularmente, confirmando que a droga conjugada é capaz de atingir 

amastigotas internalizadas dentro de macrófagos. Estes resultados mostram que 

é possível atingir parasitos dentro de células hospedeiras, contornando uns dos 

maiores desafios no tratamento de parasitos intracelulares. Experimentos 

similares feitos com a droga paramomicine, que
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tem baixa absorção via oral, demostraram o mesmo padrão observado com 

miltefosine, porém não foram feitos experimentos para comprovar a melhora nos 

parâmetros farmacocinéticos da droga, em ensaios in vivo (Defaus et al., 2017). 

Peptídeos de fontes naturais com efeito antimicrobiano são tidos como 

uma das mais básicas estratégias de defesa do sistema imune, e sua 

importância tem aumentado para fins terapêuticos devido à crise envolvendo a 

resistência aos antibióticos. De forma geral, os microrganismos têm dificuldade 

para desenvolver resistência aos peptídeos, devido a sua inespecificidade do 

mecanismo de ação, porém isso também é uma desvantagem, por ser um dos 

possíveis efeitos colaterais pela toxicidade evidenciada em células mamíferas 

(Hancock; Sahl, 2006). 

A maioria destes peptídeos atuam na membrana. Quando ancoram nas 

células alteram o potencial de membrana, permeabilizam e desregulam o 

balanço osmótico com a consequente ativação de vias de morte celular tendo 

como resultado final a lise celular (Mahlapuu et al., 2016). Entre os peptídeos 

mais conhecidos que apresentaram atividade lítica contra T. cruzi podemos 

mencionar, o peptídeo Melittin do mel de abelha (Adade et al., 2013), Temporin 

e derivados procedentes da pele de rã (Raja et al., 2017), Batroxicidin isolado de 

Bothrops atrox (Mello et al., 2017), cecropin isolado de Hyalophora cecropia e 

apiedacin (Fieck et al. 2010). Nenhum peptídeo foi aprovado para ensaios 

clínicos, e existem alguns desafios para serem efetivamente utilizados como 

drogas, como sequências longas demais para serem sintetizadas a baixo custo, 

a baixa estabilidade em diferentes condições de pH e sal, e a possibilidade de 

serem hidrolisados por proteases, incluindo também a toxicidade reportada em 

células mamíferas. 
 
2.4.4. OUTROS PEPTÍDEOS PROMISSORES. A TÉCNICA DE PHAGE 

DISPLAY FOI UTILIZADA NO ESTUDO DAS TRANSIALIDASES. 
 

Em 2010, o grupo de Tonelli e cols., tentaram identificar ligantes capazes 

de interagir com as transialidases (gp85/TS – TS do grupo II). Análises in silico 

das sequencias proteicas permitiram a identificação de importantes domínios 

peptídicos como o domínio FLY e o peptídeo TS9. A fim de identificar
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sítios de interação com esses peptídeos, sequências que codificam esses 

peptídeos foram fusionadas a genes que codificam proteína do capsídeo de 

fagos filamentosos. Uma vez obtido esses fagos, o bacteriófago contendo o 

domínio FLY foi injetado em camundongos, e posteriormente avaliado para 

eficiência de recuperação em diferentes tecidos/órgãos. Este fago foi recuperado 

de forma eficiente em órgãos os quais normalmente desenvolvem complicações 

com a infeção crônica do parasito como coração, esôfago e bexiga, porém não 

foi observado no colón, órgão afetado em alguns pacientes. Neste trabalho, os 

autores também identificam filamentos intermediários (CK-8, CK-20 e vimentina) 

como possíveis ligantes (Tonelli et al. 2010, 2011). Já para o peptídeo TS9 foi 

identificado como um ligante de citoqueratinas, e aparentemente forma um sitio 

de ligação como o peptídeo FLY numa região conservada da proteína. Ensaios 

com o peptídeo sintético demostraram que este era capaz de competir com o 

parasito na ligação reduzindo em 79% o número de células infectadas em 

relação ao controle (Teixeira et al. 2015). Posteriormente, também foi 

demonstrado que o receptor prokinecitin-2 é um provável receptor de gp85/TS 

dos tripomastigotas, e que o peptídeo sintético GGIALAG derivado de sua cadeia 

era capaz de interferir com a infecção de células em 42% (Khusal et al. 2015). 

Estes dados com peptídeos reforçam que moléculas ainda menores que 

os anticorpos convencionais ou recombinantes podem ter uma melhor 

aplicabilidade em novas estratégias terapêuticas ainda pouco exploradas. 
  
2.4.5  PARATRANSGÊNESE: UMA PROPOSTA DE CONTROLE 

DA TRANSMISSÃO DE ORGANISMOS PATOGÊNICOS 
 

O controle paratransgênico é definido como uma metodologia que envolve 

a manipulação genética de organismos simbiontes do inseto vetor, visando 

diminuir a competência do vetor sem interferir na fisiologia dele. Esses 

organismos modificados produzem moléculas para atingir o organismo 

patogênico, interrompendo seu desenvolvimento no hospedeiro, ou por inibir a 

interação do parasito e o vetor, bloqueando a transmissão, (Hurwitz et al., 2011). 

No caso de vetores de tripanosomatídeos cujos organismos simbiontes já foram 

modificados geneticamente com sucesso podemos mencionar a
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bactéria Rhodococcus rhodnii simbionte de Rhodnius prolixus (T. cruzi) (Beard 

et al. 2002). a bactéria Sodalis glossinidius simbionte da mosca tsé-tsé (T. brucei) 

e o Bacillus subtilis simbiontes de Phlebotomus argentipes (Leishmania) (De 

Vooght et al., 2012 e Ogaugwu; Durvasula 2017) 

A bactéria Sodalis glossinidius simbionte da mosca Tse-tse foi modificada 
geneticamente para expressar o nanobody não lítico Nb_An33 (De Vooght et al., 

2012). A molécula foi conjugada com um sinal de endereçamento (pelB) para o 

espaço perisplásmico para facilitar a excreção. A expressão da molécula 

pelBNb_AN33 não afetou o crescimento da bactéria quando comparada com a 

bactéria sem modificar. Posteriormente, (De Vooght et al., 2014) avaliaram a 

persistência da bactéria recombinante, secreção dos nanobodies e a 

transferência de S. glossinidius geneticamente modificado a partir de mosca tsé-

tsé para a descendência. Neste trabalho, foi mostrado que o nanobody é 

secretado em diferentes tecidos incluindo o intestino médio. Apesar desses 

avanços, pesquisas adicionais para elucidar a eficácia da abordagem em 

condições de laboratório e a liberação de simbionte recombinante nos campos 

precisam ser conduzidas, contudo os resultados obtidos são bastante 

promissores. 

R. rodnii foi modificado geneticamente para expressar o peptídeo cecropin, 

um peptídeo bem conhecido que perturba a membrana de T. cruzi. A estratégia 

diminuiu o número de tripomastigotas em condições de laboratório. A expressão 

do peptídeo cecropin recombinante foi estável mesmo sem a pressão do 

antibiótico (Durvasula et al. 1997). Por outro lado, o geneticamente modificado 

R. rhodnii, que expressa a enzima β-1,3-glucanases de Arthrobacter luteus 

demonstrou ser eficaz para a lise das culturas de T. cruzi devido á hidrólise de 

hidratos de carbono na superfície do parasita, porém nesse trabalho não se 

incluiu testes in vivo dessa abordagem (Jose et al. 2013). 

Há vários desafios para efetivamente utilizar a abordagem 

paratransgênica. Entre os requisitos para melhorar o controle paratransgênico, 

é preciso de uma bactéria com uma via secretora bem caracterizada. A bactéria 

deve ser capaz de ser transformada com DNA contendo genes de outras 

espécies (incorporação de DNA), sem que sua proliferação e sua taxa de 

crescimento sejam afetadas. Além disso, precisa ser isolada e cultivável em
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condições laboratoriais. Finalmente, a molécula segregada não deve ser 

prejudicial ao vetor, nem o simbionte transgênico, pode afetar a microbiota do 

inseto, estratégias conjugando moléculas líticas com peptídeos específicos para 

o parasito poderiam melhorar esta estratégia. (Hurwitz et al., 2011b; 

Mousavizadeh et al., 2017; Wang; Jacobs-Lorena, 2013) 

Uma compilação dessas abordagens alternativas pode ser vista no 

esquema da figura 3. 
 

 

A) B) 
 

 

 

 
Figura 3. Representação esquemática das estratégias desenvolvidas para atingir 
tripanosomatídeos 
FONTE: adaptado de DAROCHA (2016) 
NOTA: A. O esquema mostra as diferentes estratégias desenvolvidas para atingir 
tripanosomatídeos, Peptídeos, scfv e nanobodies podem ser usados como moléculas individuais 
com potencial lítico ou inibidor, também o esquema mostra a possibilidade de conjugar as 
moléculas ligantes para contornar resistências a drogas ou para a entrega intracelular de drogas 
anti-tripanosomatídeas. B. Estrutura de um anticorpo de camelídeos, a diferença dos anticorpos 
humanos é a carência de cadeia leve, a região hiperváriavel é situada na cadeia pesada. Isso 
permite por técnicas de engenharia genética amplificar uma molécula com peso aproximado de 
15 kDa conservando a capacidade de ligação do anticorpo completo.
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3. JUSTIFICATIVA 
 
 
A doença de Chagas é um problema de saúde pública em vários países 

da América Latina, sendo responsável por importante perda produtiva, associada 

ao desenvolvimento tardio dos sintomas. Dos 10 milhões de pacientes infectados 

com o parasito, cerca de 30% desenvolverá complicações tardias como 

insuficiência cardíaca. Esses pacientes precisarão de assistência como cirurgias, 

marca-passo cardíacos, serviços especializados e estarão inabilitados para 

trabalhar, diminuindo a capacidade produtiva dos países endêmicos. Embora a 

doença esteja atualmente espalhada e afetando a países no mundo inteiro até 

aqueles sem a presença do inseto vetor, à atenção das autoridades sanitárias a 

nível mundial para realizar medidas de controle eficazes tem sido limitada, 

focada nas melhorias das moradias, uso de inseticidas e medidas de triagem de 

pacientes doadores de sangue e órgãos em países endêmicos. 

Há mais de 20 anos existem somente duas drogas benznidazol e 

nifurtimox, com eficácia questionável dependo do estágio clínico do paciente. E 

as drogas apresentam efeitos adversos e um alto custo. A desvantagem mais 

importante é que as drogas demostraram ineficácia durante a fase crônica da 

doença, e em recentes estudos clínicos mostraram que quando as complicações 

já estavam estabelecidas o tratamento não melhorava a qualidade de vida do 

paciente. Por tanto esforços por encontrar novas drogas ou estratégias para 

melhorar os parâmetros das drogas atuais são necessários (Morillo et al., 2015). 

Neste projeto propomos a utilização da estratégia de phage display visando 

encontrar peptídeos que ligam na superfície de formas epimastigotes. Cabe 

destacar que a ferramenta de phage display tem sido útil para identificar 

receptores e ligantes, além disso as estratégias de controle da transmissão 

baseada em paratransgênese já testadas experimentalmente carecem de 

especificidade para o alvo. Sendo assim a descoberta de peptídeos ligantes 

permitiriam melhorar as técnicas disponíveis para reduzir a transmissão vetorial. 

Uma vez que essa técnica seja aplicada com eficiência para epimastigotas, 

nosso grupo de pesquisa pretende estender tal tecnologia para formas presentes 

no hospedeiro mamífero.
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4. OBJETIVO GERAL 
 
 
Identificar e caracterizar a capacidade de ligação de peptídeos á 

superfície de formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi utilizando a tecnologia 

de Phage display. 

 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar clones de fagos ligantes a superfície de Trypanosoma cruzi 

utilizando as bibliotecas de bacteriófagos LX8CX8 e LX15; 

 Sequenciar e analisar in silico as sequências de DNA que codificam os 
peptídeos apresentados por bacteriófagos que se ligam à superfície 
de T. cruzi; 

 Comprovar a capacidade de ligação dos peptídeos identificados por 
meio de diferentes metodologias; 

 Avaliar a capacidade de ligação dos peptídeos a superfície de 
diferentes formas e cepas.
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

5.1 REAGENTES E MEIOS DE CULTIVO 
 
 

Tabela 2. Meios de cultura utilizados para os diferentes organismos que foram cultivados 
durante a realização deste trabalho. 
MEIO DE 
CULTIVO 

COMPOSIÇÃO ORGANISMO 
CULTIVADO 

LA- Luria 
Bertani- 
Agar 

Triptona 1%, extrato de levedura 0.5% e NaCl 1%, 
e 15 g/L de ágar. 

E. coli 

LB- Luria 
Bertani 

Peptone 10% m/v, NaCl 10% m/v, extrato de 
levedura 5% m/v. 

E. coli 

LIT 

completo 

Infuso de fígado 0.5%; NaCl 75,3 mM; KCL 5,4 
mM; glicose 10 mM; bactotriptose 0,5%; Na2HPO4 
56,4 mM, hemina 0,0025%; extrato de levedura 15 
g/L, 1% de solução com Penicilina 10000 UI, e 
estreptomicina 10000 ug (PenStrep-Sigma) além 
de 10% de SFB (Cultilab) inativado. 

T. cruzi 

TAU 190 mM NaCl, 17 mM KCl, 2 mM MgCl2, 2 mM 
CaCl2, e 8 mM buffer fosfato, pH 6.0). 

T. cruzi 

TAU3AA 
G 

Meio TAU suplementado com 10 mM de L-prolina, 
50 mM L-sódio glutamato, 2 mM L-sódio aparato, 
and 10 mM D-glicose). 

T. cruzi 

. 

Tabela 3. Reagentes utilizados neste trabalho. 

REAGENTE COMPOSIÇÃO 

PBS 10X NaCl 1,37 M; KCL 27 mM; Na2HPO4 100 mM 

e KH2PO4 18 Mm; pH 7,4. 

TBS Tris-HCl 50 mM, NaCl 150 mM, pH 7.5. 

Solução de bloqueio de 

biopanning 

TBS e BSA (5 mg/ml). 

Solução de lavagem de 

biopanning 

TBS + Tween (0.05%-0.1%). 

Solução de eluição de 

biopanning 

Glicina 0,1 M e BSA (1mg/ml), pH 2. 

Solução de neutralização de 

biopanning 

Tris-HCl 0,1 M, pH 9. 
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Solução de bloqueio para 
ELISA 

TBS + Caseína 2%. 

Solução de bloqueio para 
citometria 

PBS + BSA (5 mg/ml). 

Tampões para transferência 
de Western blot 

ÂNODO 1: Tris-base 300 mM, pH 10; metanol 

20%. 

ÂNODO 2: Tris-base 25 mM, pH 10; metanol 

20%. 

CÂTODO 1: Tris-base 25 mM, pH 10; ácido 

capróico, 40 mM e Metanol 20%. 

Tampão para electroforese 
SDS-PAGE 

Tris-HCl 25 mM, Glicina 192 mM e SDS 0,1%. 

 

5.2 CEPAS DE TRYPANOSOMA CRUZI, CONDIÇÕES DE CULTIVO 
 
Foram utilizados neste trabalho parasitos da espécie Trypanosoma cruzi 

pertencentes às seguintes linhagens: clones Dm28 e cepas G e Y. Formas 

epimastigotas desses parasitos foram mantidas em fase logarítmica de 

crescimento em meio LIT completo a temperatura de 28 °C (Contreras et al., 

1988). 

Para obtenção de tripomastigotas metacíclicos utilizou-se o protocolo 

previamente reportado por (Contreras et al., 1985), os parasitos foram cultivados 

até atingir uma densidade de 5 x 107 parasitos por ml, logo coletados e 

centrifugados a 3000 g e 20 °C por 10 minutos, o pellet foi incubado com meio 

TAU a 28 °C por duas horas, para finalmente ser diluídas a 5 x 106 parasitos por 

ml em meio TAU3AAG. Após 3 a 7 dias dependo da cepa os parasitos foram 

purificados utilizando coluna de DEAE-Celulose. (SIGMA). 
 

5.3 BACTÉRIAS 
 

Neste trabalho foram utilizadas três cepas de bactérias, a bactéria E. coli 

K91 a qual é pili F+, células E. coli DH10B para transformações de DNA e as 

células E. coli BL21 (DE3) para expressão de proteínas. As bactérias foram 

armazenadas a -20°C em solução contendo 50% de glicerol e 50% de meio LB.
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As bactérias foram cultivadas em meio de cultura líquida (LB) ou meio sólido 

(LA). 
 

5.4 BIOPANNING 
 
 
A biblioteca de peptídeos LX8CX8 e LX15 foi originalmente construída por 

(Bonnycastle et al., 1996). Amavelmente cedida pela professora Juliana Ferreira 

de Moura (Departamento de Microbiologia, parasitologia e patologia). Para 

realizar o biopanning com células inteiras, adaptamos o protocolo de (Barry et 

al., 1996). 1 x 107 parasitos epimastigotas vivos do clone Dm28c em fase 

exponencial foram incubados durante uma hora em meio LIT sem SFB. Os 

parasitos foram centrifugados a 5000 x g por 5 minutos e lavados duas vezes 

com solução TBS, após incubados com solução de bloqueio por 1 hora a 4 ºC. 

Depois do bloqueio foram expostas à uma quantidade de 1x1012 transducing 

units (TU) de cada biblioteca durante uma hora a 4 ºC. Logo as células foram 

lavadas entre 7-10 vezes com solução de lavagem, o pellet foi ressuspenso  em 

1 ml de bactéria E. coli K91 previamente crescida, incubou-se 15 min e uma 

alíquota de 10 μL foi utilizada para titular. Os bacteriófagos foram amplificados e 

utilizados na mesma quantidade (1 x 1012 TU), para os seguintes biopanning, 

4 biopanning foram feitos, para o último biopanning aumentou-se a concentração 

do Tween (0.1%) na solução de lavagem e utilizou-se a cepa Y, a qual pertence 

a uma outra DTU (TcII), que está relacionada com o ciclo selvático da doença. 

No caso da biblioteca Lx15 realizou-se além da eluição com bactéria 

(incubação com E. coli K91, a qual é infetada pelos bacteriófagos que ficaram 

retidos no pellet), a eluição acida (incubação do pellet com soluções com pH 

entre 2-3), seguindo o procedimento descrito para biopanning com a biblioteca 

LX8CX8, com a diferença que na última lavagem o pellet é incubado com 150 μL 

de solução de eluição por 5 minutos a RT, passado o tempo, se colocou solução 

de neutralização, centrifugaram-se as amostras, o sobrenadante foi descartado 

e o pellet foi utilizado para amplificar os bacteriófagos ligantes. 
 
5.5 AMPLIFICAÇÃO E TITULAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DE 

BACTERIÓFAGOS LX15 E LX8CX8 E CLONES ISOLADOS DOS BIOPANNING.
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Um volume de 1 ml de bactéria E. coli K91, preparada previamente foi 

incubada com o pellet de células durante 15 minutos a RT sem agitação e 

posteriormente, a mistura se adicionou 100 ml de meio LB contendo 0.2 μg/ml 

de tetraciclina. Após 30 minutos de indução a 200 rpm, ajustou-se a 

concentração de tetraciclina para 20 μg/ml. As bactérias foram incubadas 

durante 16 h á 37 ºC e sob agitação de 200 rpm. 

Para amplificação dos bacteriófagos das bibliotecas o volume usado de 

meio LB foi de 500 ml, e 5 x 1010 TU foram utilizados para infectar um volume de 

100 ml de bactéria previamente crescidas. 

A cultura de bactérias com os bacteriófagos amplificados foi dividida em 

tubos falcon estéreis de 50 ml e centrifugada a 4º C a 2500 x g durante 20 

minutos. Os sobrenadantes foram transferidos para novos tubos, onde 

adicionou-se 20% de PEG 8000. O conteúdo foi misturado aproximadamente 

100 vezes por inversão e precipitado por 16-20 horas a 4 ºC. No dia seguinte a 

solução contendo os fagos em precipitação foi centrifugada a 6080 x g por 40 

minutos a 4 ºC, descartou-se o sobrenadante e o pellet foi ressuspenso em TBS 

e incubado novamente com PEG 8000 durante 4-5 horas a 4 ºC, por último a 

solução foi dividida em microtubos de 1,5 ml e centrifugada a 8000 x g por 40 

min a 4 ºC, eliminou-se o sobrenadante e o pellet foi ressuspenso em 1 ml de 

TBS, para eliminar debris celulares centrifugou-se 8000 x g por 10 min a 4 ºC, o 

sobrenadante foi guardado a -20 ºC até o uso. 

Para a titulação das bibliotecas amplificadas, uma colônia de E. coli K91 

foi crescida num pre-inóculo de 5 ml colocado o dia anterior à titulação, o dia 

seguinte foi colocado 2 ml do pre-inóculo em 100 ml de meio LB sem antibiótico, 

a cultura incubou-se a 37 ºC e 200 rpm por aproximadamente 4 horas até atingir 

uma densidade óptica de 1,8, logo a célula foi incubada a 50 rpm e 37 ºC para a 

expressão do pilus F, posteriormente 10 μL de cada uma das diluições de 

bacteriófagos (10-1, 10-2, 10-4 e 10-8) foram incubados com 200 μL de cultura E. 

coli K91 e incubadas a RT por 15 minutos, após a incubação os 200 μL, das 

bactérias infectadas foram plaqueadas em placas com meio LB suplementado 

com Agar e tetraciclina a 20 ug/ml. O dia seguinte contou-se as colônias e com 

a seguinte formula calculou-se o TU/ml:
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TU/ml= (Número de colônias por placa x diluição do estoque original x 100). 
 

A titulação dos biopanning foi semelhante, porém os pellets incubados com 

células E. coli K91 foram diretamente utilizados para a titulação, 10 μL das 

bactérias infetadas foram diluídas a 10-1, 10-2, 10-4 e plaqueadas em placas com 

meio LB suplementado com Agar e tetraciclina a 20 ug/ml. O cálculo de TU/ml 

foi igual. 

 
5.6 AMPLIFICAÇÕES DO DNA DE BACTERIÓFAGOS POR REAÇÃO 

EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) E SEQUENCIAMENTO DOS CLONES 
AMPLIFICADOS 

 

 
Das colônias de bactérias do último biopanning, 21 colônias da biblioteca LX8CX8 

foram aleatoriamente escolhidas, e no caso da biblioteca LX15 foram 30 colônias. 

O DNA foi amplificado com a técnica da reação em cadeia da polimerase 

(Polymerase Chain Reaction), numa reação de 30 μL de volume, colocou-se 2 

UI de Pfu polimerase, 1x de Tampão de reação de PCR (NEB), 

1.5 mM de MgCl2, 0,2 mM de dNTP, 0.2 μM de cada iniciador, uma colônia é 

fornecida a cada reação, e o volumem é completado com agua mili Q. 

A reação ocorreu num termociclador Applied Biosystem 2720 Thermo 

cycler, com o seguinte protocolo de amplificação, desnaturação inicial 95 ºC  por 

5 minutos, 95 ºC desnaturação em cada ciclo por 1 minuto, 57 ºC e 30 segundos 

de alinhamento, 72 ºC e 30 segundos de extensão. Para um total de 

35 ciclos, dois pares de iniciadores foram fornecidos, o F88.4_1_For 5’- 

CCTTTAATCGGCCTCCTGTT-3’ e Claude_Rev 5´- TCGGCAAGCTCTTTTAGG-

3’. Algumas reações tiveram baixo rendimento, para aumentar a quantidade de 

DNA para o sequenciamento, as reações foram amplificadas novamente com as 

mesmas condições com a diferença do ciclo de desnaturação que foi de 95 ºC 

com 30 segundos de duração. 

O sequenciamento dos produtos de amplificação foi feito pela técnica de 

Sanger. O sequenciamento da biblioteca LX8CX8 foi realizado amavelmente pela 

unidade de sequenciamento do Instituto de ciências biológicas (ICB) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e as colônias da biblioteca LX15
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foram sequenciadas na empresa WIMSEQ. Para o sequenciamento o iniciador 

F88. 4_1_. For 5’-CCTTTAATCGGCCTCCTGTT-3’ foi utilizado. 
 

 

Figura 4. Representação esquematica da estratégia de biopanning. 
FONTE: Adaptado de (Wu et al., 2016) 
Nota: Esquema que mostra os passos para realizar o biopanning com células inteiras, 
bibliotecas contendo peptídeos randômicos são construídas fusionando oligonucleotídeos 
randômicos (NNK) com o genoma de bacteriófagos filamentosos (fd, M13), os quais são inseridos 

em regiões codificantes para proteínas de cápside, sendo expressos com a proteína  e expostos 

na superfície viral (pVIII ou pIII), essa bibliotecas são incubadas com o alvo, sendo que posterior 

a várias lavagens os bacteriófagos são eluidos, amplificados e utilizados para próximas rodadas, 

finalmente aqueles bacteriófagos que ficam retidos nas últimas etapas são sequenciados para 

conhecer os peptídeos com potencialidade para serem ligantes. 
 

5.7 ANÁLISES BIOINFORMÁTICAS DAS SEQUÊNCIAS OBTIDAS. 
 

As sequencias obtidas foram analisadas com o programa Bioedit versão 

4.0.6 (http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html). As sequências foram 

traduzidas para os respectivos peptídeos utilizando a ferramenta online Expassy 

translate tool (http://web.expasy.org/translate). As sequências de peptídeos 

foram comparadas com base de dados de proteínas através da ferramenta 

BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Os alinhamentos foram feitos

 na ferramenta CLUSTAL OMEGA 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/), e as estruturas tridimensionais das 

proteínas       foram       preditas       através       da       ferramenta       Phyre   2 

(http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index) e visualizadas com 
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a aplicação Expassy Swiss PDB viewer disponível no site (https://spdbv.vital- 

it.ch/). 
 

5.8 ENSAIOS DE LIGAÇÃO DO CLONE EPI18 IDENTIFICADO
 NO SEQUENCIAMENTO 

 

O clone EPI18 identificado no sequenciamento da biblioteca LX8CX8 e o 

bacteriófago fd-tet (bacteriófago sem gene para a proteína recombinante), foram 

amplificados segundo o procedimento 5.5. Para o ensaio de ligação 1 x 107 

parasitos das cepas Y, G e o clone Dm28 foram incubados com solução de 

bloqueio e depois expostos a 1 x 1010 TU de EPI18 ou fd-tet. Após a incubação, 

os parasitos foram lavados 7-10 vezes com solução de lavagem e o pellet 

utilizou-se para titulação. 

 
5.9 ELISA COM CÉLULAS FIXADAS DE T. CRUZI E LEISHMANIA MAJOR 

PARA AVALIAR LIGAÇÃO DO CLONE EPI18 E PEPTÍDEO SINTÉTICO 

EPI18. 

 

Para avaliar a ligação do clone EPI18 utilizou-se uma reação de ELISA, 

uma placa de fundo redondo foi inoculada com 1 x 106 parasitos das cepas Y, G 

e o clone Dm28 de T. cruzi em cada poço. Os parasitos foram fixados com 

paraformaldehído 4% por 1 hora a 4 ºC, seguido de centrifugação em cada 

lavagem a 1500 x g por 2 minutos e retirado o sobrenadante, lavada duas vezes 

com TBS, e incubada com solução de bloqueio para ELISA, a 37 ºC por 1 hora. 

Uma diluição contendo 1 x 1010 TU de bacteriófagos foste colocada em cada 

poço e incubada a 37 ºC por 1 hora. 

A placa foi centrifugada novamente, descartou-se o sobrenadante e uma 

diluição de 1:2000 de anticorpo Anti-M13 (SIGMA) foi colocada em cada poço e 

incubada novamente nas mesmas condições. A placa foi lavada e incubada com 

tampão de revelação (citrato trissódico 0,04 mol/l, ácido cítrico 0,01 mol/l e H2O2 

0,33% (v/v)) e 0,2 mg/ml de OPD. A reação ocorreu por 15 minutos e logo a 

reação se deteve com 20 μL de H2SO4 diluído a 5%. A placa foi lida num leitor 

de placa i-Mark da Bio-Rad a 495 nm.



31 
 

 

Os ensaios com peptídeos foram feitos com a mesma metodologia que 

com a ELISA de bacteriófagos, porém com algumas diferenças. Um estoque de 

1 mg de peptídeo sintético EPI18 e um peptídeo não relacionado nomeado como 

UP, foi previamente biotinilado usando o kit EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin kit 

(Thermo-Fisher). Os peptídeos foram colocados de acordo a uma anterior 

distribuição dos poços, em concentrações na faixa de 0.25 até 5 μM, a reação 

incubou-se com as células por uma hora a 37 ºC e depois de 3 lavagens com 

TBS a reação incubou-se com uma diluição de estreptavidina conjugada a 

peroxidasse 1:10000. A placa foi incubada uma hora a 37 ºC e lida como descrito 

anteriormente. Neste ensaio foi incluída a espécie Leishmania major para 

avaliação da ligação do peptídeo na mesma densidade de célula 1 x 106. 

5.10 CITOMETRIA DE FLUXO 
 

Parasitos da cepa Y, foram utilizados em ensaios de ligação e analisados 

por citometria de fluxo. Aproximadamente 1 x 107 epimastigotas ou 

tripomastigotas metacíclicos foram centrifugados a 3000 x g por 5 minutos, 

lavados 3 vezes com PBS 1X, e incubados com solução de bloqueio para 

citometria, por 1 hora a 4 ºC. Posteriormente incubados com 50 μM de peptídeo 

EPI18 ou UP por 1 hora a 4 ºC, lavados duas vezes com PBS 1X e fixados com 

paraformaldehído 4% por 5 minutos a temperatura ambiente. Após a fixação 

foram lavados duas vezes com PBS 1X e incubados com uma diluição de 

estreptavidina conjugada com Alexa 546 numa diluição de 1:50, durante 16 horas 

a 4 ºC, por último os parasitos foram lavados novamente com PBS 1x e o pellet 

ressuspenso em PBS 1X filtrado. A análise foi feita no citometro de fluxo BD 

Accuracy C5, usando o filtro FL1 (530/30 nm), que capta a fluorescência verde, 

emitida em 509 nm. Como controle inclui-se um parasito incubado só com a 

proteína conjugada com o fluoróforo, controle nomeado como WT-FITC, 

considerando-o linha de base para a fluorescência, para o posterior cálculo das 

células fluorescentes.
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5.11 MICROSCOPIA CONFOCAL 
 

 
Parasitos da cepa Y e G foram preparados para realizar análises de 

fluorescência por microscopia confocal, 1x107 parasitos foram coletados e 

incubados com solução de bloqueio para citometria e logo com 50 μM de 

peptídeo EPI18 ou UP por 1 hora a 4 ºC, lavados 3 vezes com PBS e fixados 

com PF 4% por 5 minutos, A incubação com estreptavidina conjugada com 

ALEXA 546, ocorreu durante 16 h a 4 ºC, após a incubação as células foram 

lavadas duas vezes com PBS-1X e o núcleo marcado com 0.1 μg/ml de 4’,6- 

diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, (DAPI, Sigma) a temperatura 

ambiente por 10 minutos. Centrifugou-se a 3000 x g por 5 minutos. Cada 

sobrenadante foi descartado e os pellet ressuspendidos em cerca de 20 μl de 

meio de montagem aquoso FluoromontTM F4680 (Sigma). Para montagem de 

cada lâmina foram pipetados 2 μL da amostra sobre lâmina de vidro e em 

seguida cobertas com a lamínula. 

As imagens foram obtidas no microscópio multifotón modelo A1 MP+, 

marca Nikon em objetiva de 60. Para visualização foram utilizados os filtros FITC 

(excitação em 488 nm e emissão em 515 a 55 nm) e DAPI (excitação em 325 a 

375 nm e emissão em 435 a 485 nm). 
 
5.12 IC 50 DO PEPTÍDEO EPI18 

 
 
Parasitos da Cepa Y foram utilizados para avaliar atividade lítica do 

peptídeo EPI18. 1 x 106 parasitos foram colocados em cada poço de uma placa 

de cultura celular, em 1 ml de meio LIT e com concentrações de peptídeo 

sintético EPI18 entre 5 μM até 200 μM. No caso do controle colocou-se PBS (100 

μL), as reações ocorreram por 72 horas. 

 
5.13 CONJUGAÇÃO DA SEQUÊNCIA EPI18 COM A PROTEÍNA GST 

 

O peptídeo EPI18 foi conjugado com a proteína solúvel GST. Para isso o 

plasmídeo pGEX-4T1 foi digerido com as enzimas BamHI e XhoI durante 16 

horas a 37 ºC. O plasmídeo digerido foi submetido a separação em gel de
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agarose 1% e purificado com o “GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification Kit” 

seguindo as indicações do fabricante. 

Dois iniciadores que correspondem com a sequência do peptídeo EPI18, 

foram nomeados como EPI18_PLUS e EPI18_MINUS e alinhados numa relação 

molar 1:1 (10 μM). Os iniciadores foram diluídos em tampão Yellow Tango 1X 

(Thermo Fisher) para um volumem de 50 μl. A reação foi incubada a 95 ºC por 5 

minutos, e esfriada a 25 ºC por 45 minutos, e diluída 1:5. Estoques da diluição 

foram armazenados a -20 ºC. 

Uma reação de ligação foi feita com aproximadamente 100 ng de DNA 
plasmidial previamente purificado, com 2 μl da diluição de oligonucleotídeos. A 

ligação ocorreu a 16 ºC por 16 horas, seguido de aquecimento a 70 ºC por 5 

minutos, para inativar a T4 DNA ligase. 2 μL da reação foram usadas para 

transformar células electrocompetentes de E. coli DH10B. 
 
5.13.1 CONFIRMAÇÃO DAS PROTEÍNAS CONJUGADAS GST COM 

SEQUÊNCIAS EM TANDEM DO CLONE EPI18. 
 

Colônias isoladas de E. coli DH10B previamente transformadas com a 

ligação foram crescidas para extração de DNA plasmidial. Esse DNA foi utilizado 

como molde para confirmar a ligação em uma reação em cadeia da polimerase, 

utilizando os iniciadores GST 5´ (5´-AAA CGT ATT GAA GCT ATC CCA C-3´) e 

GST 3´ (5´-ACC CGC CAA CAC CCG TGA CGC-3´) que 

amplificam um fragmento da sequência correspondente a GST (322 pb). O 

tamanho do fragmento muda com a presença do peptídeo (377 pb). A reação foi 

feita com as seguintes condições, 95 ºC e 30 segundos, 60 ºC e 30 segundos, 

72 ºC e 30 segundos, com 35 ciclos em total. 
 
5.14 ENSAIOS DE LIGAÇÃO COM A PROTEÍNA GST E GST-1X::EPI18 

 

Para esse experimento foram utilizados 1 x 107 parasitos da cepa Y, que 

foram incubadas em meio sem soro por uma hora, depois lavadas 2-3 vezes com 

meio TBS, e incubadas em solução de bloqueio. Posteriormente os parasitos 

foram expostos a concentrações de 4 μM da proteína GST e 3.7 μM da proteína 

GST-1XEPI18. Os parasitos foram incubados a 4 ºC por 1 hora e
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posteriormente lavados 7-10 vezes com solução de lavagem. O pellet da última lavagem 

foi ressuspenso em 50 μL de tampão da amostra. 
 

5.15 SDS-PAGE DO EXTRATO PROTEICO TOTAL DE TRYPANOSOMA 

CRUZI 
 
10 ul de cada amostra (0,2 x 107) foram submetidos a separação 

electroforética em gel de SDS-PAGE 12 %. A corrida foi realizada em tampão 

para SDS-PAGE a 120 volts por 1 hora e 30 minutos. Os géis foram corados pela 

imersão em solução de Azul de coomasie por cerca de 3 horas e depois 

descorados em solução contendo 30% de metanol e 10% de ácido acético. 

5.16 WESTERN BLOT DE EXTRATO PROTEICO TOTAL DE 
TRYPANOSOMA CRUZI 
 

Após separação eletroforética de proteínas em gel de SDS-PAGE foi 

montado um sistema para transferência úmida de proteínas, que consiste em 

cerca de 3 folhas de papel filtro embebidas na solução de transferência ânodo 1, 

outras 3 folhas embebidas na solução ânodo 2, uma membrana de nitrocelulose 

Hybond (Amersham) umedecida com solução ânodo 2, assim como o gel de 

poliacrilamida que também foi umedecido nessa solução, e acima foram 

colocadas 3 folhas mais embebidas em solução câtodo 1, esse sistema foi 

montado em um sistema de transferência semi-seca Trans-Blot SD (Bio-rad), a 

transferência ocorreu durante 40 minutos a 10 volts. 

Após a transferência a membrana foi corada com Ponceau S até que 

fosse possível a visualização de bandas, depois foi brevemente lavada com água 

destilada e então incubada com solução de bloqueio para Western blot, durante 

a noite sob agitação constante. No dia seguinte a membrana foi lavada 

3 vezes com PBS/T e incubada com o anticorpo primário (anti-GST) proveniente 

de coelho, na diluição 1:10000 em PBS/T em seguida a membrana foi lavada 3 

vezes com PBS/T e incubada 1 hora como o anticorpo secundário anti-rabbit 

conjugado com peroxidase na diluição 1:3000 (em PBS/T). Finalmente foram 

realizadas 3 lavagens com PBS/T e a membrana foi revelada utilizando o kit 

ECLTM Wester blotting systems (GE HEALTHCARE), por quimiluminescência em 

filme radiográfico Amersham Hyperfilm ECL (GE HEALTHCARE), seguindo as 

instruções do fabricante.
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6. RESULTADOS 
 
6.1 PADRONIZAÇÃO DO BIOPANNING  

 

 
A fim de obter moléculas ligantes a superfície de T. cruzi com potencial de 

aplicação biotecnológica, nós decidimos implementar a estratégia de phage 

display para identificar peptídeos que interajam com epimastigotas. Optamos por 

epimastigotas como alvo, visto que os peptídeos ligantes poderão ser aplicados 

a estratégia de paratransgênese, além da manipulação de epimastigotas ser 

menos laboriosa. Inicialmente, testamos as condições de ligação de duas 

bibliotecas expressando peptídeos fusionados com a região N- terminal da 

proteína VIII do capsídeo. A biblioteca LX8CX8 possui clones expressando 

peptídeos de 17 aminoácidos, sendo que X8CX8 indica que 16 posições 

correspondem a resíduos de aminoácidos aleatórios separados por uma cisteína 

na posição 9. Já a segunda biblioteca denominada LX15, os bacteriófagos 

apresentam um peptídeo de 15 aminoácidos, sendo que toda sequência é 

variável (Bonnycastle et al., 1996). O protocolo utilizado para pescar os clones 

expressando peptídeos ligantes foi elaborado baseando-se em experimentos 

desenvolvidos em células mamíferas (Barry, Dower, e Johnston 1996) com 

algumas modificações (ver Materiais e Métodos - Item 5.2). 

Para encontrar a condição ideal, foram realizados biopanning de 

epimastigotas (vivas ou fixadas) em duas temperaturas (4 e 28°C). As médias de 

recuperação do primeiro biopanning nas diferentes condições de incubação 

podem ser vistas na figura 5A. Quando comparamos as eficiências de 

recuperação de bacteriófagos nas condições: parasitos vivos (PV) ou fixados (PF) 

incubados a 4oC ou 28oC, não detectamos diferenças significativas no primeiro 

biopanning, independente da biblioteca utilizada (LX15 ou LX8CX8). Na figura 5A 

também é possível detectar uma eficiência de recuperação próximo a 

103    TU/mL.   Uma   vez que   não detectamos   diferenças nas condições de 

incubação decidimos seguir os demais biopannings com parasitos vivos a 4oC.
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Na figura 5B é mostrada as recuperações (TU/mL) utilizando-se o pool de 

fagos obtidos após 3 biopannings com epimastigotas do clone Dm28c contra 

epimastigotas da cepa Y em um 4º biopanning. Nesse experimento as médias 

de recuperação oscilaram de 2 x 106 a 10 x 106 TU/mL não mostrando tendências. 

Estes dados de recuperação, apontam que apesar de ter sido utilizado como isca 

parasitos de outra DTU existem clones de fagos que reagem com a superfície 

de epimastigotas independente da cepa isca.
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Figura 5 Eficiência de recuperação de bacteriófagos em diferentes condições de biopanning com 
epimastigotas de T. cruzi. 

Nota: 5A. Temperatura de incubação não afeta de forma significativa a capacidade de ligação da 
biblioteca de bacteriófagos. Titulação clones obtidos no primeiro biopanning utilizando 1 x 107 
epimastigotas do clone Dm28c e 1 x 1012 bacteriófagos. Foram testadas duas condições de temperatura 
(4°C e 28°C) e o estado do parasito (PV = Parasito Vivo ou PF = Fixado) com as duas bibliotecas LX15 e 
LX8CX8.4B. Fagos reativos com parasitos do clone Dm28c reagem de forma cruzada com epimastigotas 
da cepa Y. Pools de fagos obtidos no primeiro biopanning como indicado no painel A e posteriormente em 
dois panning a 4oC, usando como isca epimastigotas do clone Dm28c foram submetidos a um 4º 
biopanning a 4oC utilizando epimastigotas da cepa Y. Título de bacteriófagos após incubação de 1 x 1010 
TU com 1 x 107 epimastigotas da cepa Y incubadas a 4°C.
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6.2 SELEÇÃO DE BACTERIÓFAGOS DA BIBLIOTECA LX8CX8 
REATIVOS COM EPIMASTIGOTAS - BIOPANNING LX8CX8 

 

Os parasitos vivos foram incubados com 1 x 1012 TU da biblioteca LX8CX8, 

como descrito no item 5.4. Na primeira rodada (1º biopanning) de incubação 

mostrou que a recuperação foi de aproximadamente 103 TU/mL, 109 vezes 

menos TU que os contidos no inoculo inicial (1012), ficaram retidos no pellet. 

Como pode observar-se na figura 6, nosso protocolo teve uma dinâmica similar 

com outros ensaios de biopanning previamente testados (Barry et al., 1996 e 

Watters et al., 1997). No primeiro biopanning foi retido uma quantidade 

baixíssima de clones em relação a quantidade de fagos incubados (1x1012 TU), 

contudo esse rendimento é elevado a cada rodada. Como comentado no item 

anterior, um total de 4 rodadas de biopanning foram feitas, sendo a última 

realizada com parasitos da cepa Y. O 1º biopanning teve um rendimento médio 

de 1,9-3,5 Log TU/ml (~2 x 102 - 3,5 x 103 TU/mL). 

Nota-se que o rendimento aumentou nas rodadas seguintes. Na última 

etapa obteve-se um rendimento médio de 6,88-7,02 log TU/ml (~7,5 x 106 – 1,5 

x 107 TU/mL), ou seja, cerca de 18000 vezes mais fagos no último biopanning 

comparado com o primeiro. Ainda pode-se ressaltar a não houve grande variação 

na eficiência de ligação mesmo utilizando cepas distintas.
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Figura 6. Evolução da eficiência de recuperação de fagos a cada biopanning com a 
biblioteca LX8CX8. 
FONTE: O autor 
Nota: Cada etapa de biopanning foi feito com 1x1012 TU e 1x107 parasitos. Os bacteriófagos 
isolados do passo anterior foram utilizados para a seguinte rodada de biopanning. Anova One 
Way, p=0.014. 
 

6.3 SEQUENCIAMENTO E ANÁLISE IN SILICO DOS CLONES ISOLADOS. 
 
 

A fim de identificar os peptídeos codificados pelos fagos que 

reconhecessem múltiplas cepas de T. cruzi resolvemos sequenciar clones 

obtidos após o 4º biopanning. O genoma do bacteriófago utilizado por 

(Bonnycastle et al., 1996), possui duas cópias do gene para a proteína do 

capsídeo pVIII, sendo que uma constitui a cópia selvagem e a segunda é 

expressa fusionada aos peptídeos aleatórios (pVIIIR). Desta forma para 

sequenciar a cópia recombinante, dois iniciadores que alinham flanqueando de 

forma específica a sequência de pVIIIR (como pode ser visto na figura 7A) foram 

utilizados na reação de PCR. 

Depois da realização das quatro rodadas de biopanning (LX8CX8), 

escolhemos aleatoriamente 21 colônias da última rodada para amplificar a região 

de interesse (pVIIIR), pela reação em cadeia da polimerase como descrito no 

item 5.6. As amplificações foram confirmadas em géis de agarose (Figura 7B), 

gerando um produto de 750 pb. Esses DNAs obtidos, foram purificados e 

submetidos ao sequenciamento de Sanger.
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Figura 7. Esquema representando os sítios de alinhamentos dos iniciadores no genoma 
viral e os produtos de PCR de alguns clones amplificados da última etapa de biopanning 
com a biblioteca LX8CX8. 
Fonte: O autor 
NOTA: Em A, representação do genoma do bacteriófago, f88.4 destacando as duas cópias dos 
genes pVIII (Bonnycastle et al. 1996). As setas indicadas com FW88.1 e Claude_Rev 
correspondem aos iniciadores que alinham na cópia do gene recombinante. Em B, produto de 
PCR de alguns clones amplificados. O controle K91 (E. coli) não mostrou amplificação quando 
não é infectada por bacteriófagos. 

 

 
Das 21 colônias originais, 10 sequências foram obtidas com sucesso, 

observou-se um único clone, que codifica para um único peptídeo como pode 

ser visto na figura 8. O qual a partir de agora será identificado como EPI18. A 

figura 8 mostra as sequências emascaradas dos 10 clones isolados, alinhadas 

com a ferramenta CLUSTAL OMEGA. Na mesma figura, podem ser vistos dois 

clones que apresentam trocas de nucleotídeos, o primeira mostra uma troca de 

C por T no códon que codifica para o aminoácido cisteína, a qual não muda o 

aminoácido codificado pelo códon. A outra variação é um T por C no códon que 

codifica para o aminoácido valina, mudando para um códon que codifica para 

alanina. Esta troca não afeta à carga e hidrofobicidade do peptídeo, uma vez que 

são classificados como aminoácidos com grupo R alifático apolares. As 

sequências foram mascaradas, uma vez que pretendesse patentear o peptídeo, 

caso seja demostrado seu potencial biotecnológico.
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3 TCGTTTGCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGCNNNNNNGCTNNNNNNNNNNNNNNNN 
4 TCGTTTGCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGTNNNNNNGTTNNNNNNNNNNNNNNNN 
06      TCGTTTGCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGTNNNNNNGCTNNNNNNNNNNNNNNNN 
8 TCGTTTGCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGTNNNNNNGCTNNNNNNNNNNNNNNNN 
9 TCGTTTGCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGTNNNNNNGCTNNNNNNNNNNNNNNNN 
13 TCGTTTGCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGTNNNNNNGCTNNNNNNNNNNNNNNNN 
14 TCGTTTGCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGTNNNNNNGCTNNNNNNNNNNNNNNNN 
15 TCGTTTGCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGTNNNNNNGCTNNNNNNNNNNNNNNNN 
16 TCGTTTGCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGTNNNNNNGCTNNNNNNNNNNNNNNNN 
18      TCGTTTGCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGTNNNNNNGCTNNNNNNNNNNNNNNNN    

X X X X X  X  X   X  X  C  X X  A-V X X X X X 
*********************************** ******* ***************** 

 

Figura 8. Representação do alinhamento das 10 sequências de clones obtidos de forma 
aleatórias dos pools de bacteriófagos isolados dos biopanning com epimastigotas 
(Dm28c e Y) procedentes da biblioteca de bacteriófagos LX8CX8. 
Fonte: O autor. 
Nota: “N” e “X” correspondem aos nucleotídeos e aminoácidos mascarados na região que 
codifica o peptídeo ligante, respectivamente. Os dados do sequenciamento foram processados 
utilizando o software Bioedit o alinhamento foi feito com a ferramenta CLUSTAL OMEGA (1.2.4). 

 

Uma vez que o peptídeo obtido possa constituir um peptídeo mimético, ou 

seja, que se assemelhe a uma proteína que interaja com a superfície de 

epimastigotas, foram realizadas pesquisas por homologia em bancos de dados 

utilizando a ferramenta Blastp. Nessas pesquisas de homologia selecionamos 

como banco de dados dos organismos pertencentes a família Reduvidae 

(Reduviidae (taxid:27479)), ou seja, da família dos insetos vetores. 

Consideramos que os potenciais interatores mimetizados pelo peptídeo EPI18 

seriam proteínas de membrana com regiões extracelulares, ou que sejam 

secretadas no espaço extracelular. 

Na tabela 4, são mostradas as proteínas que apresentaram maior grau de 

identidade/similaridade com a sequência do peptídeo EPI18. Encontramos duas 

proteínas que formam parte do secretoma dos insetos vetores, e uma proteína 

que é um fator de transcrição. A proteína pallidipin-like da espécie Panstrongylus 

chinai (Kato et al., 2017) possui uma estrutura terciaria que corresponde a um 

barril de folhas beta, apresenta um domínio pertencente à família lipocalin, 

presente em outras proteínas do inseto como as nitroforinas e triabin (Noeske-

Jungblut et al. 1994). A outra proteína reconhecida foi a aspartil protease, uma 

enzima proteolítica secretada no intestino de T.  infestans (Balczun et al., 2012). 

Contudo, embora as proteínas tenham apresentado algum grau de conservação, 

tiveram baixa cobertura da sequência
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comparada e e-value alto como era esperado, uma vez que a sequência 

comparada é muito pequena. 

Tabela 4. Identificação de prováveis proteínas envolvidas na interação parasito: 
hospedeiro invertebrado, comparado o peptídeo EPI18, com base de dados de 
triatomíneos. 
Descrição da sequência encontrada no 
banco de dados usando a ferramenta BlastP 

Cobertu 
ra 

E- 
valu 
e 

Identificador 

Pc03, similar to Td42, pallidipin-like 
[Panstrongylus chinai] 

47% 1.2 BBA30613.1 

aspartyl protease [Triatoma infestans] 41% 1.2 AAS72876.1 

Kruppel-like protein 1
 [Rhodnius prolixus] 

29% 4.8 AEW22980.1 

 

 
Apesar desses baixos valores de conservação resolvemos analisar quão 

exposto na cadeia polipeptídica estão dos resíduos de aminoácidos similares a 

EPI18. A estrutura terciária foi predita utilizando Phyre 2, a qual utiliza base de 

dados de proteínas conhecidas para predizer a estrutura das sequências de 

interesse. O arquivo foi visualizado como indicado no item 5.7, e a estrutura 

terciaria da proteína é apresentada com os sítios de coincidência marcados de 

cor roxo, como pode ser visto na figura 8. 

Na posição superior da figura 9 observa-se a aspartyl protease, uma 

proteína com um total de 386 aminoácidos, as regiões correspondentes aos 

resíduos que batem com a sequência do clone EPI18, se encontram em duas 

regiões, na posição dos aminoácidos 28-32 e a outra porção na posição 173- 

174. Pallidipin-like, é uma proteína menor, possui 170 aminoácidos em total, 

sendo que os aminoácidos 1-5 e 61-63 representam os sítios de correspondência. 

É importante mencionar que os sítios de ambas as proteínas são expostos. Os 

resíduos encontrados poderiam constituir ligantes presentes no intestino dos 

insetos, ou seja, estes seriam as reais moléculas interatoras com os 

epimastigotas que estão sendo mimetizados pelo peptídeo identificado. Como o 

tamanho das regiões comparadas são pequenas (alto e-value) não podemos ter 

confiança que seja interatores, dados adicionais são necessários para identificá-

los.
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Figura 9. Estrutura terciaria predita por Phyre2 das sequências de proteínas retornadas 
da busca com o algoritmo BLASTp, quando comparadas as bases de dados de 
triatomíneos com a sequência do clone EPI18. 
FONTE: O autor 
NOTA: A figura superior é a estrutura terciária da Aspartyl protease de Triatoma infestans, a figura 
inferior à estrutura de pallidipin-like de Panstrongylus chinai, as estruturas secundarias estão de 
cor verde, os resíduos correspondentes à sequência de EPI18 estão marcados de cor vermelho. 

 

 
6.4 EFICIÊNCIA DA LIGAÇÃO DO CLONE EPI18 EM FORMAS 

EPIMASTIGOTAS E TRIPOMASTIGOTAS DE T. CRUZI 
 

Para comprovar a eficiência de ligação utilizando um único clone isolado 

dos biopanning (LX8CX8), o clone EPI18 foi testado em ensaios de recuperação 

de bacteriófagos e ELISA, como mostrado a seguir. 

O clone EPI18 foi amplificado e titulado, e posteriormente exposto aos 

parasitos como descrito no item 5.8. Avaliou-se a eficiência de recuperação de 

fagos pela titulação e comparando com ensaios realizados com bacteriófago fd- 

tet (bacteriófago que não expressa peptídeo em fusão a pVIII). Após a incubação 

de 1x1010 TU do clone EPI18 ou de fd-tet com os parasitos, foram recuperados 

mais bacteriófagos nas cepas incubadas com o clone
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recombinante (Figura 10). De acordo com a linhagem/cepa de parasito obteve- 

se as seguintes eficiências médias: cepa Y – 8,67-9,05 Log TU/mL, clone Dm28c 

– 7,04-7,76 Log TU/mL; e a cepa G – 7,81-7,99 Log TU/mL. Estes dados podem 

ser vistos na figura 10. 

Existe uma diferença dos títulos entre o clone fd-tet e EPI18, para ligar 

nos epimastigotas. O clone EPI18 foi recuperado aproximadamente 4900 vezes 

mais que o bacteriófago fd-tet quando testado na cepa Y, a cepa que utilizamos 

para realizar a última etapa de biopanning. No caso do clone Dm28c foi de 1000 

vezes maior ao controle, e com a cepa G a recuperação é aproximadamente 

6400 vezes maior (Figura 10). 

Não se observam diferenças estatísticas entre a cepa Y (TcII) e G (TcI), 

as duas cepas pertencem a DTU diferentes, a cepa Y está associada com a 

transmissão doméstica e a cepa G com a transmissão silvestre, (Brenière et al., 

2016). Existe uma diferença com o clone Dm28, que não afeta o resultado geral 

do experimento devido à comprovação que o clone EPI18 liga em DTU diferentes. 

 

 

Figura 10. Ensaios de ligação do bacteriófago EPI18 em epimastigotas. 
FONTE: O autor. 
NOTA: 1 x 107 de células epimastigotas vivas foram incubadas com 1 x 1010 TU do clone EPI 
18 ou fd-tet. A recuperação de fagos foi calculada como log de TU. Annova One-Way, p<0.001 
em todos os tratamentos. 
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A figura 11 mostra os resultados de incubação do clone EPI18 com 

tripomastigotas metacíclicos da cepa Y, que apresentou uma diferença 

estatística observada de 10 vezes em relação ao controle fd-tet. Apesar dessa 

eficiência de recuperação, este valor é 100 vezes menor quando comparado com 

a recuperação de bacteriófagos nos ensaios de epimastigotas, mostrando uma 

relativa preferência de ligação dos bacteriófagos as epimastigotas. 
 

 

Figura 11. Clone EPI18 interage de forma menos eficiente a tripomastigotas metacíclicos 
da cepa Y. 
FONTE: O autor. 
Nota: 107 de células tripomastigotas vivas foram incubadas com 1010 TU do clone EPI 18 ou fd- 

tet (fago que expressa o pVIII não modificado. A recuperação de fagos foi calculada como log de 

TU. T-student, p<0.001 em todos os tratamentos. 
 
O clone EPI18 foi testado também em ensaio de ELISA utilizando o 

anticorpo monoclonal Anti-M13 para analisar a reatividade dos bacteriófagos ao 

parasito fixado na placa. A média de ligação do clone EPI 18 foi entre 1.2-1.4 de 

absorbância a 495 nm, e o clone fd-tet teve um valor entre 0,3-0,4 em cada cepa. 

Os resultados do ensaio mostram que houve diferença significativa do clone 

EPI18, que mostrou uma reatividade maior entre 3-5 vezes maior que o controle 

fd-tet, como pode ser visto na figura 12. Não houve diferenças significativas 

quando comparado os dados entre as cepas. 
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Figura 12. Ensaio de ELISA com bacteriófagos e células fixadas de 2 cepas e 1 clone 
diferentes de T. cruzi. 
FONTE: O autor 
Nota: . Foram fixados 106 epimastigotas, transferidos para placas de fundo redondo de 96 poços 
e incubados com 1010 TU de clone EPI 18 ou fd-tet. Após esta incubação, as células foram 
lavadas e incubadas com anticorpo anti-M13 (1: 2000). 
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6.5 EFICIENCIA DE LIGAÇÃO DO PEPTIDEO SINTÉTICO EPI18 
 

A fim de melhor avaliar a capacidade de ligação do peptídeo EPI18 a 

superfície do parasito, resolvemos sintetizar e testar o peptídeo (gentilmente 

cedido pelo Professor Ricardo Machado-de-Ávila, da Universidade do Extremo 

Sul Catarinense). Para detectar a interação, o peptídeo EPI18 e um peptídeo 

controle (não relacionado) foram dosados e posteriormente biotinilados, uma vez 

que estes possuem lisinas na sequência que permitem essa marcação. Estes 

peptídeos foram posteriormente utilizados em ensaios de ELISA para calcular a 

faixa de eficiência de ligação. O peptídeo EPI18 possui capacidade de ligação 

na faixa de nanomolar, observando-se interação a partir de 250 nM (menor 

concentração testada), começando a observar-se a saturação a partir de 2 μM. 

Como pode observar-se na figura 13A. 

Foi realizado também ensaio de ELISA com a espécie da mesma família 

Leishmania major, para avaliar a especificidade do peptídeo com espécies 

relacionadas. Apesar de termos utilizado uma concentração elevada de 5 μM, foi 

observado uma baixa reatividade do peptídeo comparado ao valor do peptídeo 

não relacionado e comparado com T. cruzi (figura 13B), reforçando uma 

capacidade de ligação específica. 
 

 

 

A)
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Figura 13. Capacidade de ligação do peptídeo sintético a superfície de T. cruzi e 
Leishmania major. 
FONTE: O autor 
Nota: A. ELISA com 1 x 106 epimastigotas incubados com peptídeos biotinilados numa 
concentração entre 0,25 a 5 μM de EPI18 ou peptídeo não relacionado (UP - controle negativo). 
Em B. Ensaio de ELISA com promastigotas de L. major, 1 x 106 parasitos foram incubados com 
5 μM de peptídeo EPI18 e UP. T-student p<0.001. 

 

Aa figura 14 mostra os dados obtidos das análises de citometria de fluxo, 

incubando o peptídeo EPI18 biotinilado com as formas epimastigotas e 

tripomastigotas metacíclicos da cepa Y. O resultado mostra que 73,4% do total 

das epimastigotas apresentaram fluorescência, quando comparadas com os 

parasitos incubados apenas com estreptavidina-FITC. O peptídeo não 

relacionado apresentou apenas um total de 5% de células marcadas. Estes 

dados estão de acordo com os resultados de ELISA. 

O peptídeo EPI18 liga 21 vezes mais eficientemente em epimastigotas do 

que em tripomastigotas metacíclicos, que apresentaram menos de 5% das 

células com fluorescência quando incubado com EPI18-biotinilado, não havendo 

diferença estatística em relação ao controle (6,5%) (figura 4B). É importante 

destacar que o peptídeo discrimina entre células de diferentes estágios (EPI e 

MT) e espécies da mesma família (L. major), segundo os dados combinados de 

ELISA e citometria de fluxo.
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A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. O alvo de EPI18 é mais expresso em epimastigotas do que tripomastigotas 
metacíclicos. 
FONTE: O AUTOR 
NOTA: A. Dados de citometria de fluxo de epimastigotas incubados com o peptídeo EPI18 ou 
UP, a linha preta corresponde a epimastigotas incubados com estreptavidina-FITC. A linha azul 
UP e a linha vermelha EPI18. Porcentagem de epimastigotas fluorescentes comparando o 
peptídeo EPI18 e UP, T student, p<0.001, B. Dados de citometria de fluxo com tripomastigotas, 
a linha preta corresponde a tripomastigotas metacíclicos incubados com estreptavidina-FITC, 
linha azul UP e a linha vermelha com EPI18. Em B, porcentagem de tripomastigotas 
fluorescentes comparando o peptídeo EPI18 e UP, T student, p<0.086 

 

 
Os dados de microscopia confocal confirmaram os resultados obtidos nos 

testes de ELISA e citometria de fluxo, onde o peptídeo EPI18 apresentou uma 

maior capacidade de ligação mostrada pela intensidade de fluorescência e
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o número de parasitos verdes, quando comparado com os parasitos incubados 

com o peptideo não relacionado. A microscopia também mostrou que a ligação 

ocorre principalmente na membrana, ou seja, o alvo do peptídeo é 

provavelmente uma molécula de membrana estágio específica (Figura 15). 
 

 

 

Figura 15. O peptídeo EPI18 interage com na superfície de parasitos epimastigotas da 
Cepa Y.Figura 16. Figura 16. Calculo de IC50 do peptídeo EPI18. 
FONTE: O AUTOR. 
Nota: A) As imagens foram obtidas por microscopia confocal utilizando lente objetiva de 60x.com 

Zoom digital 2,2. Parasitos incubados com peptídeo EPI18 50 μM. B).Réplica do experimento A. 

Parasitos incubados com peptídeo EPI18 50 μM. C)  As  imagens foram  obtidas por microscopia 

confocal utilizando lente objetiva de 60x. Parasitos incubados com peptídeo UP 50 μM, D) 

Réplica do experimento C. Parasitos incubados com peptídeo UP 50 μM.
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6.6 A LIGAÇÃO DE EPI18 A SUPERFÍCIE DE EPIMASTIGOTAS 
INTERFERE EM SEU DESEMPENHO? 

 

 
Uma vez que a ligação de alguns nanobodies a superfície de T.brucei tem 

interferido com a viabilidade celular, resolvemos avaliar a capacidade lítica do 

peptídeo, realizando ensaios de incubação com doses crescentes do peptídeo 

sintético. EPI18 possui uma relativa carga positiva devido a presença de lisinas 

(K), porém não contém arginina (R). Decidimos fazer o ensaio devido a que, os 

peptídeos que ancoram na membrana apresentam abundantes resíduos de 

aminoácidos com carga positiva, principalmente arginina (Rádis- Baptista et al., 

2017). Na figura 16 observa-se os dados de incubação do peptídeo sintético com 

os parasitos da cepa Y. A mais alta concentração de 200 μM não provocou lise 

celular e não deteve o crescimento das culturas, calculando o IC50>200 μM 

(Figura 16). 

 

Figura 16. Calculo de IC50 do peptídeo EPI18. 
FONTE: O autor 
NOTA: Durante 72 horas foram incubados epimastigotas com concentrações crescentes do 
peptídeo EPI18. PBS é o diluente utilizado para preparar a solução de trabalho do peptídeo 

EPI18. 
 
6.7 PROTEÍNAS DE FUSÃO A EPI18 SÃO CAPAZES DE 

INTERAGIR COM A SUPERFÍCIE DE EPIMASTIGOTAS? 
 
Demostrada a ligação do peptídeo EPI18, o próximo passo era testar se 

a sequência EPI18 fusionada com uma proteína solúvel poderia direcioná-la para 

a superfície do parasito? Para isso oligonucleotídeos que codificam a 
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sequência de EPI18 foram anelados e ligados ao plasmídeo pGEX-4T1 que 

codifica para Glutathione S-Transferase (GST). GST é uma proteína solúvel, que 

já foi previamente conjugada com várias proteínas, e tem a vantagem de ter alto 

rendimento com alto grau de pureza (Harper; Speicher, 2011). 

A estratégia de clonagem utilizada permite também fusionar sequências 

repetidas do clone EPI18, para serem traduzidas em tandem junto com GST, 

produzindo proteínas conjugadas com o EPI18 (GST::EPI18-1x), e até três 

sequências de EPI18 (GST::EPI18-3X). Após as etapas de clonagem (Figura 

17A e B) os plasmídeos pGEX recombinantes foram submetidos a protocolos 

para indução da expressão e purificação de GST::EPI18-1X. Uma repetição de 

EPI18 não interferiu com a eficiência de indução, solubilidade, e purificação da 

proteína GST (Figura 17C).
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A) 

 

 
B) 

 

 

 

 

 
C) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Estratégia, clonagem, expressão e purificação de EPI18 fusionado a proteína 
GST. 
FONTE: O autor 
NOTA: A) o plasmídeo pGEX-4T1 foi digerido com as enzimas BamHI e XhoI, os 
oligonucleotídeos sintéticos são anelados e ligados ao plasmídeo digerido. A sequência dos 
oligonucleotídeos contêm um sitio BamHI, e danifica o BamHI do vetor, permitindo a inserção 
de múltiplas cópias dos oligonucleotídeos em tandem. B. Confirmação dos plasmídeos 
contendo a sequência EPI18, GST (368 pb), GST-1X (426 pb), GST-2X (484 pb) e GST-3X 
(542 pb). C. purificação e expressão das proteínas GST e GST-1X, M (marcador), T0 (Tempo 
zero de indução), T4 (4 horas posterior a indução), TON (16 horas posterior a indução), FL 
(Fração de lavagem), FT (Flow Through).



54 
 

 

Com o objetivo de confirmar que o nosso peptídeo poderia endereçar 

proteínas para os epimastigotas de T. cruzi, utilizamos a proteína previamente 

purificada e incubamos com os parasitos em um ensaio preliminar, para avaliar 

a eficiência de ligação utilizando a técnica de Western blot com o anticorpo anti-

GST para visualizar a quantidade de proteínas recuperadas. Uma limitação da 

técnica, é que o resultado mostra somente o extrato total do parasito, incluindo 

as proteínas que foram endocitadas. O resultado preliminar (figura 18) mostra 

que não houve diferença com respeito ao grau de recuperação das duas 

proteínas. O plasmídeo GST::EPI18-3X o qual possui 3 sequências em tandem 

de EPI18 será expressa e purificada, a proteína será avaliada a sua capacidade 

ligante. 
 

 

 
Figura 18. Western blot de extrato de proteínas de parasitos previamente incubados com 
proteínas GST e GST-1X. 
FONTE: O AUTOR 
NOTA: aproximadamente 0.2x106 parasitos foram separados em gel de SDS-PAGE, 
poliacrilamida 12% e incubados com anticorpo anti-GST, numa diluição 1:10000. C. controle de 
epimastigotas não incubados com nenhuma das proteínas, GST. Epimastigotas incubados com 
a proteína GST recombinante. GST-1X epimastigotas incubados com a proteína contendo a 
sequência do peptídeo EPI18. 

 

 

6.8 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PEPTÍDEOS 

LIGANTES A SUPERFÍCIE DE EPIMASTIGOTAS DE T. CRUZI A PARTIR DA 

BIBLIOTECA DE BACTERIÓFAGOS LX15 

A busca de peptídeos ligantes utilizando a biblioteca LX8CX8 retornou uma 

falta de variabilidade, o que não era esperado. Diante disso, resolvemos 

selecionar clones em uma biblioteca similar, a LX15 utilizando o mesmo



55 
 

 

protocolo, eluindo com pellet de bactéria E. coli K91. Após a captura dos fagos 

ligantes do 4º biopanning com a cepa Y utilizando excesso de bactérias E. coli 

K91, obteve-se um enriquecimento de 10 vezes a mais do que o título da primeira 

rodada. A fim de testar uma segunda forma de recuperação de fagos, que 

poderia recuperar fagos inacessíveis à recuperação feita com a bactéria, 

decidimos realizar paralelamente o biopanning com eluição ácida (pH 2,0) como 

descrito em materiais e métodos no item 5.4. 

O método de eluição de bacteriófagos com solução ácida mostrou uma 

maior taxa de recuperação na quarta rodada de biopanning (~270 vezes), 

quando comparado com o título da primeira rodada. Mostrando um 

enriquecimento maior que aquele observado na eluição de bacteriófagos com 

bactéria (10 vezes) (Figura 19A). De forma similar comparamos o 

enriquecimento de clones com os encontrados quando feito o biopanning com a 

biblioteca LX8CX8, observamos na quarta rodada uma recuperação similar (Figura 

5), porém com uma recuperação de mais clones durante o primeiro biopanning. 

 
 

Figura 19. Biopanning com biblioteca LX15 
FONTE: O autor 
NOTA: Painel A. Título por ml de bacteriófagos isolados em biopanning com a biblioteca de 
bacteriófagos LX15 eluídos com incubação de bactéria K91, Anova One Way, p<0.0001. Em B. 
Títulos por ml de bacteriófagos isolados em biopanning com a biblioteca de bacteriófagos LX15 
eluidos com solução de Eluição (Glicina 0,2 M, pH 2,0) Anova One W a y , p<0.0001, cada
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biopanning foi feito com 1x1012 TU, os dados de recuperação se apresentam como o logaritmo 
do título de bacteriófagos calculado segundo descrito em materiais e métodos. 

 
Para sequenciar os clones da biblioteca LX15, tivemos que realizar um 

passo adicional de amplificação do DNA viral. Os produtos das segundas re- 

amplificações foram obtidos >15 ng/μL, o que permitiu o sequenciamento de 30 

amostras. Com esta biblioteca observamos uma maior variabilidade nas 

sequências obtidas. 

A análise do sequenciamento dos 30 clones advindos das duas 

estratégias de eluição (15 de cada) apontou 13 sequências distintas (não 

repetidas), dos quais 2 foram encontrados em ambas formas de recuperação de 

bacteriófagos, 4 foram únicos para a eluição com bactéria e 7 para a eluição 

ácida (Figura 20). A tabela 5 mostra as frequências de identificação de cada 

sequência independentemente do método de eluição. Mostrando que existe uma 

variação razoável dependendo do método de eluição utilizado, porém permitindo 

isolar algumas sequências idênticas, em comum das duas estratégias. 

O clone HGK-1 foi o mais frequente dos 30 sequenciados, sendo que não 
houve diferença significativa quando comparado com as frequências dos outros 

clones. Existem 7 sequências que não se repetem. Encontramos nas sequências, 

que o aminoácido mais frequente após a tradução in silico dos peptídeos 

identificados foi a serina (aminoácido polar não carregado), e em menor 

proporção foi a fenilalanina (aminoácido aromático hidrofóbico) diferentemente 

de Triptófano da mesma categoria.
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Figura 20. Análises das sequências obtidas no biopanning da biblioteca LX15. 
FONTE: O AUTOR 
NOTA: (A) EA bacteriófagos que foram isolados utilizando a eluição acidam e EB bacteriófagos 
que foram isolados incubando o pellet do parasito com excesso de bactéria. O gráfico mostra o 

número de bacteriófagos que foram identificados em ambas às estratégias de eluição (D). 
(B) Frequência das sequências obtidas dos bacteriófagos ligantes da biblioteca LX15, os 

peptídeos foram identificados com as primeiras três letras da sequência do peptídeo, foram 

sequenciados um total de 30 clones. N=30, EA=15, EB=15. 
 

Tabela 5. Frequências dos peptídeos identificados na etapa de sequenciamento de clones 
isolados da biblioteca LX15. 

Peptídeo Sequência Frequência Porcentagem 
HGK-1 HGKXXXXXXXXXXXX 6 20 
GGK-1 GGKXXXXXXXXXXXX 4 13,3 
SPM-1 SPMXXXXXXXXXXXX 4 13,3 
MSR-1 MSRXXXXXXXXXXXX 4 13,3 
YHQ-1 YHQXXXXXXXXXXXX 3 10 
LPP-1 LPPXXXXXXXXXXXX 2 6,67 
RPE-1 RPEXXXXXXXXXXXX 1 3,3 
QVS-1 QVSXXXXXXXXXXXX 1 3,3 
PCD-1 PCDXXXXXXXXXXXX 1 3,3 
MTA-1 MTAXXXXXXXXXXXX 1 3,3 
HTR-1 HTRXXXXXXXXXXXX 1 3,3 
SNL-1 SNLXXXXXXXXXXXX 1 3,3 
RMI-1 RMIXXXXXXXXXXXX 1 3,3 
Total  30 100 
 

 
Realizamos uma busca de motivos conservados das 13 sequências 

únicas, utilizando a ferramenta MEME (http://meme-suite.org). Encontramos 

quatro motivos conservados entre as sequências peptídicas, como apresentado 

na figura 21. O motivo KXXXXC identificou-se na sequência do peptídeo EPI18 

isolado da biblioteca LX8CX8 e HGK-1 encontrado em clones eluídos com os

 
 
 
 

  
D 
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ambos métodos de eluição. O motivo YXXXXG encontrado em YHQ-1 eluídos 

nos dois métodos e no PCD-1 (EA), o motivo WXXXXI encontrado também em 

YHQ-1 e na sequência peptídica de MSR-1 (EA), o último motivo RXXXXL em 3 

sequências de peptídeos, LPP-1 (EB), QVS-1 (EA) e RMI-1 (EA). Dos 13 clones 

não repetidos, 7 apresentam motivos conservados. Entre os motivos 

identificados observamos clones de diferentes métodos de eluição, cabe 

destacar que observamos que o peptídeo mais frequente da biblioteca LX15 

possui um motivo conservado com a sequência EPI18 (6 resíduos de 

aminoácidos). 
 

 
Figura 21. Localização dos motivos conservados encontrados em peptídeos de clones da 
biblioteca LX15. 
FONTE: O autor. 
NOTA: A barra azul representa o motivo KXXXXC, verde YXXXXG, vermelha WXXXXI e azul 
claro RXXXXV. 

 

Similarmente ao descrito para o clone EPI18, tentamos identificar se os 

peptídeos identificados aqui eram miméticos de alguma interação parasito:inseto. 

A análise de BlastP dos peptídeos contra a base de dados proteínas de 

triatomíneos geraram hits para 8 dos 13 peptídeos (Tabela 5). Como esperado, 

os E-values eram altos, contudo, 6 dos 8 peptídeos tiveram como Top hits 

proteínas descritas como lipocalina de duas espécies importantes, T. infestans e 

T. brasiliensis. Para avaliar/confirmar a relevância desses dados, experimentos 

adicionais precisam ser realizados e até mesmo experimentos similares aos 

realizados para o clone EPI18.Os dados apresentados até o momento são 

bastantes promissores e esperamos confirmar desses dados e realizar ensaios 

funcionais com esses peptídeos e EPI18.
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TABELA 6. IDENTIFICAÇÃO DE PROVÁVEIS PROTEÍNAS ENVOLVIDAS NA 

INTERAÇÃO PARASITO:HOSPEDEIRO INVERTEBRADO, COMPARANDO OS 

CLONES ISOLADOS DA BIBLIOTECA LX15, COM A BASE DE DADOS DE 

TRIATOMÍNEOS. 
 

 
Peptídeo 

Descrição da sequência encontrada no 
banco de dados usando a ferramenta 

BlastP 

Cobertura 
do   

peptídeo 

 
E-value 

 
Identidade 

HGK-1 salivary lipocalin (Triatoma brasiliensis) 60% 0,45 57% 

GGK-1 salivary lipocalin (Triatoma infestans) 66% 7,5 47% 

LPP-1 salivary lipocalin (Triatoma brasiliensis) 26% 11 75% 

MSR-1 salivary lipocalin (Triatoma infestans) 33% 15 80% 

RMI-1 salivary lipocalin (Triatoma infestans) 26% 11 100% 

QVS-1 salivary lipocalin (Triatoma infestans) 66% 7,6 60% 

 
SPM-1 

salivary secreted protein (Triatoma 

infestans) 

 
26% 

 
11 

 
100% 

PCD-1 putative rab11 (Triatoma infestans) 26% 11 100% 

YHQ-1 Não foi encontrado nenhum hit.    

RPE-1 Não foi encontrado nenhum hit.    

MTA-1 Não foi encontrado nenhum hit.    

HTR-1 Não foi encontrado nenhum hit.    

SNL-1 Não foi encontrado nenhum hit.    



60 
 

 

 

7. DISCUSSÃO 
 

Phage display é considerado uma técnica padrão para identificação de 

peptídeos ligantes utilizando bacteriófagos recombinantes, sendo que sua 

variação para identificar ligantes a células intactas é denominada biopanning 

(McGuire et al., 2009). As bibliotecas utilizadas neste tipo de experimentos e que 

foram utilizadas aqui apresentam tamanho incial de 2,5x108 com 12,5% de fago 

não recombinante para LX8CX8 e 1x1010 com 0% de fago não recombinante para 

LX15 (Bonnycastle et al., 1996). Considera-se que o número de 3-6 biopannings 

sejam suficientes para isolar clones com alto grau de ligação (Watters, Telleman, 

e Junghans 1997). Essa estratégia tem permitido identificar novos receptores de 

membrana, como por exemplo, a descrição do receptor prokinecitin de células 

mamíferas que participa no processo de infecção de T. cruzi (Khusal et al., 2015). 

A otimização do protocolo de biopanning utilizado em células mamíferas 

de (Barry et al. 1996), demostrou que a temperatura de 4°C foi ótima para isolar 

bacteriófagos com capacidade para discriminar células, quando comparado com 

os bacteriófagos ligantes a 37°C. Estes últimos eram capazes de ligar na maioria 

das diferentes linhagens celulares às quais foram expostos, provavelmente por 

ligarem a proteínas da via endocítica, conservadas na maioria das células. Em 

nossos experimentos de padronização foi visto que não há diferenças de títulos 

(TU/mL) em relação a temperatura e condição do parasito. Todavia, resolvemos 

realizar os experimentos a temperatura baixa, devido ao fato que em T. cruzi, a 

taxa de endocitose é diminuída a 4°C (de Figueiredo e Soares, 2000). 

Bacteriófagos que alvejassem proteínas da via endocítica teriam uma maior taxa 

de internalização e seriam provavelmente degradados na fase final da via da 

endocitose, dificultando sua recuperação. 

Para realizar o biopanning, existem outras técnicas, uma delas é o método 

conhecido como BRASIL descrito por (Giordano et al. 2001), onde uma mistura 

de compostos orgânicos (phthalate:cyclohexane) forma duas fases na solução 

de biopanning. Os bacteriófagos aderentes a células ficam na fase orgânica, a 

técnica é feita num único passo diminuindo as etapas de lavagens e rodadas 

necessárias. Outra metodologia descrita é o sequenciamento em



61 
 

 

larga escala utilizando a tecnologia Ion torrent para identificar numa única etapa 

de biopanning os clones mais abundantes, através do número de sequências 

obtidas (reads), e comparando a semelhança dos motivos das sequências 

isoladas (Rentero-Rebollo et al. 2014). 

As estratégias descritas anteriormente apresentam a vantagem de 

diminuir o tempo de seleção e os vieses inerentes a técnica, porém são 

necessárias infraestruturas com equipamentos custosos (sequenciadores) e 

reagentes de alto custo. A metodologia clássica utilizada neste trabalho permitiu 

um enriquecimento dos clones como visto na Figura 6. Os experimentos foram 

realizados com reagentes de baixo custo, disponíveis em qualquer laboratório, 

permitindo com sucesso o isolamento de bacteriófagos ligantes a superfície de 

epimastigotas de T. cruzi. 

Em nosso projeto foram testados dois iniciadores, o iniciador Claude_Rev 

e o iniciador Fw-88.1, no trabalho de (Ferrières et al. 2000) o iniciador 

Claude_Rev foi utilizado com sucesso para o sequenciamento. Nas nossas 

condições observamos que o primer Fw 88.1 foi mais eficiente comparado ao 

Claude_Rev, para obter sequências de boa qualidade. Provavelmente, o valor 

de Tm do primer (57ºC) e as concentrações de sal e dNTP usadas nas reações, 

além de um passo adicional de purificação, utilizando a enzima EXO-SAP para 

purificar o produto de PCR (Thermo- Fisher), sejam as razões da eficiência para 

dito iniciador. 

Após as sessões de biopanning com a biblioteca LX8CX8, o 

sequenciamento mostrou um único clone, nomeado EPI18. Nós trabalhos 

realizados com células ou tecidos, mostram que é possível isolar sequências 

únicas (Hou et al., 2018 e Mann et al., 2017), ou uma quantidade reduzida de 

clones ligantes (Chi et al., 2017 e Fukuta et al., 2017). Esses clones identificados, 

mostraram padrões de ligação eficientes às células, quando foi sintetizada a 

sequência correspondente ao peptídeo. Apesar desses resultados da literatura, 

esperávamos uma maior complexidade, compatível com a complexidade da 

superfície celular. 

A sequência obtida do biopanning com a biblioteca LX8CX8 foi submetida a 
pesquisas BlastP com intuito de avaliar a possibilidade de ter sido encontrado
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um peptídeo mimético, ou seja, que se assemelhe a proteínas interatoras com a 

superfície de epimastigotas. Peptídeos dito miméticos frequentemente simulam 

sítios de ligação descontínuos. É frequente o uso de bibliotecas de Phage display 

para identificar peptídeos miméticos, principalmente para o desenvolvimento de 

técnicas diagnósticas em protozoários (Salles et al. 2017), ou para ser testados 

como possíveis candidatos para a produção de vacinas (Larralde; Petrik, 2017). 

Porém não é possível com nossos dados, excluir a possibilidade de uma ligação 

inespecífica pela interação eletroestática dependente da carga dos aminoácidos 

do peptídeo EPI18. 

Com o objetivo de conhecer as proteínas que o nosso peptídeo poderia 

mimetizar, comparamos a sequência do clone EPI18 com bases de dados de 

proteínas de humanos e triatomíneos por meio da ferramenta BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Utilizamos o algoritmo Blast-p onde e a 

matriz BLOSSUM-45, para comparar nossa sequência, essas configurações são 

empregadas para alinhamentos locais e proteínas divergentes (Baussand et al., 

2007). Esperamos uma alta divergência entre as sequências encontradas, 

devido a que existem mais de cem espécies com potencial para atuarem como 

vetores, no entanto, apenas o genoma completo de Rhodnius prolixus foi 

sequenciado recentemente (Mesquita et al. 2015). Outras sequências 

disponíveis, são os genomas mitocondriais de Triatoma infestans e Triatoma 

dimidiata, (Dotson; Beard, 2001 e Pita et al., 2017). O que reduz a qualidade das 

correspondências encontradas. Existem outras informações disponíveis nas 

bases de dados, correspondentes a bibliotecas de cDNA (DNA complementar) 

ou proteínas identificadas em estudos de proteomas, trabalhos focados 

principalmente em componentes das glândulas salivares e intestinos (Garcia et 

al., 2007 e Hernández-Vargas et al., 2017). A maioria destes dados disponíveis 

não tem sido curados e carecem de confirmação experimental. Limitando as 

conclusões que podemos determinar a partir de nossos resultados. 

As sequências retornadas utilizando o BlastP com E-value menor que 10 

foram consideradas para análise. Nesses resultados que podem ser vistos na 

Tabela 4, duas proteínas correspondem ao secretoma dos vetores indicados, a 

proteína pallidipina-like e aspartil protease. A proteína pallidipina-like da
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espécie Panstrongylus chinai (Kato et al., 2017), pertence a família de proteínas 

Lipocalin. O domínio conservado é encontrado numa variedade de organismos, 

desempenhando uma pluralidade de funções (Flower et al., 2000). Uma questão 

interessante é que muitas destas proteínas desempenham-se como 

transportadores de moléculas hidrofóbicas, um exemplo são as proteínas 

ligantes de retinol, histamina e prostaglandinas, e em procariotas funcionam 

como ligantes de ácidos graxos e fosfolipídios (Grzyb et al. 2006). 

Os dados de conservação são superficiais para permitir uma especulação 

funcional dessa provável interação. Contudo parece promissor ensaios 

adicionais com a proteína recombinante ou com a porção peptídica sintética para 

avaliar essa provável interação, uma vez que apesar de não existir evidência 

experimental da função de pallidipin-like, a semelhança estrutural com pallidipin 

pode indicar uma possível conservação de função na inibição de coagulação 

(Noeske-Jungblut et al. 1994) e como isso afetaria a biologia de epimastigotas. 

Outro aspecto interessante da proteína é que aparentemente a região na 

alça dos primeiros seis resíduos, não forma parte do domínio conservado 

lipocalin, a diferença da região de aminoácidos 61-63. É possível que a alça (1- 

5 aminoácidos) seja específica para essa proteína de Panstrongylus chinai (Kato 

et al., 2017). Se fosse demostrado in vivo dita especificidade, a utilidade para 

nosso peptídeo seria destinada para um único inseto vetor. Porém destaca-se 

que as lipocalin apresentam similaridade estrutural, com uma conservação baixa 

na sequência de aminoácidos. A comparação desta família de proteínas, mostra 

que na estrutura secundária podem ser inseridas várias mutações sem afetar a 

estrutura geral da proteína (Flower et al., 2000). 

É interessante que proteínas denominadas Lipocalinas, também 

pescadas nas pesquisas BlastP realizadas com a biblioteca LX15, o que mostra 

uma certa coerência dos dados obtidos. No entanto como mencionamos durante 

a discussão do clone EPI18, as proteínas Lipocalin e outras proteínas secretadas 

por glândulas salivares ou secretadas no intestino, se apresentam numa 

frequência alta nos bancos de dados. O que aumenta o risco que as proteínas 

identificadas através do BLAST sejam correspondências aleatórias.
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Como discutido previamente as proteínas lipocalin desempenham 

distintas funções no inseto vetor. Para acrescentar, no inseto vetor as proteínas 

nitroforinas protegem o oxido nítrico da oxidação (Weichsel et al., 1998), também 

participam na captura de aminas ativas como a histamina para diminuir o dor no 

sitio da picada (Ribeiro; Walker, 1994). Outras lipocalina tem atividade 

anticoagulante como a triabina e palidipina. A análise das sequências isoladas 

da biblioteca LX15 identificaram Lipocalinas de diferentes espécies como 

potenciais interatores. 

A outra proteína encontrada com a ferramenta de BLAST foi à aspartil 

protease de Triatoma infestans, que é secretada no intestino médio em 

triatomíneos, diferente de outros insetos como Aedes Aegyptis, onde a enzima 

encontra-se localizada intracelularmente e participando em degradação de 

proteínas nos lisossomos (Cho; Raikhel, 1992). Observou-se que durante a 

colonização do vetor por epimastigotas de T. cruzi aumenta a expressão e 

secreção da enzima no intestino médio (Borges et al., 2006). 

Os ensaios de ligação do peptídeo sintético ou clone isolado em 

epimastigotas e tripomastigotas demostraram que o peptídeo EPI18 possui uma 

ligação específica para epimastigotas de várias cepas, uma vez que não se 

ligaram em espécies relacionadas como L. major, ou em formas tripomastigotas 

metacíclicos. Para o nosso trabalho escolhemos as formas epimastigotas de T. 

cruzi, devido a que são as formas que replicam no inseto vetor, com alta 

capacidade metabólica (Barisón et al., 2017). E os peptídeos isolados poderiam 

ser utilizados para atingir populações no inseto vetor. Os epimastigotas 

expressam diferencialmente moléculas do metabolismo intermediário e 

proteínas importantes para a adesão nas células epiteliais do inseto 

(Dallagiovanna et al., 2001). 

Tripomastigotas metacíclicos e tripomastigotas derivados de células 

expressam diferencialmente proteínas, associadas com a infecção ao 

hospedeiro. Através de proteômica (Cordero et al., 2009), demostrou-se uma 

expressão diferencial em MT e TCT de proteínas como a protease gp63, 

membros da família gp85/TS como gp82, gp90 e gp35/50, MASP e mucinas, que 

participam no processo de infecção e evasão da resposta imune (ver Tabela 1).
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É importante considerar outras macromoléculas como possíveis alvos 

além das proteínas, a membrana do parasito apresenta abundantes 

glicoproteínas ancoradas por GPI, lipofosfoglicanos (LPG) e 

glicoinositolfosfolípidos (GLPI), as quais são altamente glicosiladas. Entre as GPI 

abundantes em epimastigotas e tripomastigotas podemos citar as mucinas, que 

são altamente glicosiladas e são as proteínas aceptoras de ácido siálico 

proveniente do hospedeiro, transferido pela enzima transialidase. É considerado 

que a glicosilação destas proteínas, corresponde a um 60% da massa total 

(Buscaglia et al., 2006). Além das mucinas outras proteínas como RHS 

(Retrotransposon Hot spot protein) e DGF-1 (Dispersed gene family-1) são 

altamente glicosiladas em epimastigotas e as proteínas MASP e gp63 em 

tripomastigotas metacíclicos (Alves et al., 2017). É importante destacar a 

seletividade do peptídeo EPI18 para epimastigotas sugere que o alvo seja 

estágio específico. 

Como comentado no ítem 6.7, tivemos a necessidade de realizar um 

biopanning com outra biblioteca (LX15) com eluição ácida e eluição com excesso 

de bactéria, pela ausência de divergência nos clones sequenciados oriundos da 

biblioteca LX8CX8. O dois biopanning apresentaram diferenças consideráveis, 

tendo sido atingida maior variabilidade com a biblioteca LX15. Essa diferença 

pode ser reflexo da diversidade de clones inicial devido aos eventos de 

amplificação que foram submetidas, além de já possuírem uma diversidade 

inicial diferencial (Bonnycastle et al., 1996). O tamanho inicial da biblioteca LX8CX8 

é 2,5x108 (12,5% de fago WT) e para LX15 foi de 1x1010 (0% de fago WT). A 

variabilidade de clones pode ser favorecida pela estrutura da biblioteca, onde 

todos os aminoácidos são aleatórios, e carecem da cisteína conservada da 

biblioteca LX8CX8, a qual pode interferir na reação contra proteínas de T. cruzi. 

A eficiência dos dois métodos é similar para recuperar bacteriófagos 

ligantes, isto é útil quando é importante decidir que método de eluição utilizar 

quando for realizado o biopanning de outras formas. A observação realizada com 

respeito a eficiência só cabe para biopanning com células de protozoários de T. 

cruzi, um estudo amplo comparando a eficiência de ambos os métodos não foi 

realizado ainda, segundo o nosso conhecimento.
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Identificamos o clone HGK-1 (LX15) como o mais frequente, porém não 

podemos concluir que tem um maior potencial de ligação com relação aos outros 

peptídeos ou ao clone EPI18, devido em parte ao tamanho da amostra que foi 

sequenciada. Testes para confirmar o grau de ligação com os peptídeos 

identificados são necessários. Identificamos também motivos semelhantes para 

peptídeos isolados com métodos diferentes de eluição, o que indica que a 

utilização de qualquer uma das duas metodologias, é capaz de isolar 

bacteriófagos ligantes para a um mesmo receptor. Os motivos identificados 

indicariam que os clones nesta biblioteca, ligam a mais de um receptor, das 

células epimastigotas (Ebrahimizadeh; Rajabibazl, 2014). 

Os anticorpos produzidos pela resposta humoral de vertebrados têm uma 
massa aproximada de 150 kDa (IgG) e são incapazes de produzir a remoção 

total dos parasitos, os quais persistem nos tecidos (Gutierrez et al., 2009). Parte 

dessa ineficiência pode ser atribuída à alta variabilidade antigênica já 

previamente comentada das proteínas de membrana, ou a internalização do 

parasito (Cardoso et al., 2016). Já as sequências dos peptídeos identificados por 

phage display tem uma massa por volta de 2 a 3 kDa, sendo assim estes 

poderiam ser capazes de atingir epítopos crípticos, considerados mais 

conservados como o epítopo identificado na proteína VSG de T. brucei (Caljon, 

Guy et al., 2012). Esses epitopos são inacessíveis aos anticorpos convencionais 

devido ao impedimento estérico. Um exemplo dessa inacessibilidade foi o 

isolamento de Nanobodies que ligam numa região conservada da glicoproteína 

variante de superfície de T. brucei (Stijlemans et al., 2004). Estes nanobodies 

tem sido engenheirados para delivery de moléculas tripanosomicidas (Arias et 

al., 2015), e tal abordagem poderia ser utilizada engenheirando peptídeos. 

Nossos resultados também apresentam semelhanças com publicações 

anteriores, onde peptídeos ligantes de células podem diferenciar células e 

tecidos. Entre vários trabalhos publicados podemos destacar: 

- Li et al. (2017) isolaram peptídeos ligantes de células de câncer de cerviz de 

útero. 6 clones foram reativos para as células cancerígenas e, segundo os 

autores, poderão ser utilizados para desenvolver testes de imagens e entrega de 

drogas;
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- Qin et al. (2017) isolaram um peptídeo que distingue células de 

hepatocarcinoma das células hepáticas sadias, ligando a uma proteína 

especifica das células cancerígenas; 

- Samli et al. (2005) isolaram peptídeos específicos para ilhotas de 

Langerhans, com o interesse em desenvolver métodos de entrega para terapia 

gênica em pacientes com diabetes, ou para efetuar uma entrega de drogas 

tecido específica. 

Estes trabalhos em outros sistemas mostram a potencialidade de uso 

desse sistema para alvejar as formas circulantes presente no hospedeiro 

mamífero. 

Entre outras aplicações biotecnológicas do peptídeo EPI18, seria a 

melhoria da técnica de paratransgênese. Recentemente a estratégia tem 

progredido em modelos de protozoários de importância médica como a malária. 

O peptídeo SM1, um peptídeo isolado através da exposição da biblioteca 

XCX8CX com o intestino médio e glândulas salivais do inseto Anopheles 

gambiae (Ghosh et al., 2001), mostrou uma eficiência em diminuir a invasão dos 

esporozoítos nas glândulas salivais e dos oocinetos no intestino médio. Wang et 

al. (2017) isolaram uma bactéria da espécie Serratia marcescens a qual coloniza 

eficientemente o mosquito Anopheles, e persiste na descendência. Os autores 

modificaram geneticamente a bactéria para expressar moléculas anti-

Plasmodium, diminuindo consideravelmente as populações de parasitos no 

inseto vetor. Abordagens para atingir T. cruzi no inseto foram comentados na 

revisão bibliográfica (Durvasula et al., 1997), e também foi conseguido expressar 

polipeptídeos na bactéria Sodalis glossinidius, simbionte da mosca Tsé-tsé o 

inseto vetor de Trypanosoma brucei (De Vooght et al., 2014). Contudo, essa 

estratégia precisa ser testada submetendo o vetor a infecção com parasitos. 

Outra estratégia proposta é a transgênese, que consiste na modificação 

genética do vetor para a expressão de moléculas que diminuíam a competência 

vectorial, danificando o protozoário, ou interrompendo as interações entre o 

parasito e inseto. Entre os desafios para realizar a técnica podemos mencionar 

a necessidade de integrar as sequências codificadoras (no
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caso que a molécula seja uma proteína ou peptídeo) no genoma do inseto, que 

o sitio de integração permita a expressão constitutiva durante o ciclo de vida e 

que a expressão da proteína tenha uma vida média longa que permita a 

interação com o parasito (James et al.,1999). 

Estratégias como o knockout gênico clássico são trabalhosas, porém 

técnicas atuais de edição genômica como o CRISPR/Cas9 permitiram obter 

insetos vetores de malária modificados geneticamente. Foram gerados insetos 

que expressam scFv que alveja a proteína chitinase-1 e que comprometem o 

desenvolvimento do parasito no inseto (Gantz et al., 2015 e Isaacs et al., 2012). 

É evidente a importância da técnica e a quantidade peptídeos isolados 

com funções biológicas, atualmente existem banco de dados de peptídeos 

miméticos sendo uma quantidade importante identificada por phage display 

(Huang et al., 2012). Nós confirmamos a capacidade de ligação através de 

técnicas já estabelecidas baseadas em anticorpo, como ELISA, citometria de 

fluxo e microscopia confocal. O próximo passo deste trabalho é expressar EPI18 

fusionado a peptídeos antimicrobianos e avaliar seus efeitos tóxicos. 

Paralelamente, pretendemos identificar o alvo do peptídeo, produzir a proteína 

recombinante e realizar ensaios que permitam determinar com maior precisão a 

eficiência de ligação com o alvo. Entre os ensaios o Surface Plasmon Resonance 

(SPR) parece uma alternativa, porém devemos obter o alvo com alto grau de 

pureza (Deng et al., 2017).



69 
 

 

8. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

A metodologia permitiu o isolamento de um peptídeo ligante (EPI18) a 

superfície de epimastigotas, que foi comprovada de diferentes formas. Este 

peptídeo liga na faixa de nanomolar o qual é importante para ser utilizado em 

ensaios in vivo, além disso o peptídeo possui outras características interessantes 

como hidrosolubilidade, o que permite maior eficiência no momento da síntese. 

Estes resultados promissores para este peptídeo nos motivam a testá-lo 

na forma recombinante, identificar o alvo, e realizar ensaios para avaliar 

eficiência de ligação, como por exemplo, Surface Plasmon Resonance (SPR). 

Além disso, pretende-se avaliar a interferência desse peptídeo na interação 

parasito:inseto. Utilizando o peptídeo sintético ou fusionado com moléculas 

líticas para T. cruzi e avaliar o grau de colonização e/ou diferenciação no inseto 

vetor. 

No biopanning utilizando a biblioteca LX15 encontramos uma maior 

variedade de peptídeos ligantes, apesar de não terem sido realizados 

experimentos validando sua capacidade de ligação, a análise de redundância de 

clones e de sequência (análises com MEME) estamos bastante seguros que 

encontraremos peptídeos com capacidade de ligação similar ou superior a EPI18. 

Os ensaios de ligação já padronizados neste trabalho permitirão uma rápida 

análise dos peptídeos mais frequentemente encontrados. 

A avaliação da possibilidade de mimetismo molecular retornou uma lista 

de candidatos a interação parasito:hospedeiro, que apesar dos altos E-values, 

houve uma alta tendência em identificar as proteínas lipocalinas de triatomíneos 

como interatores. Essa possibilidade de interação precisa e será testada, 

provavelmente em ensaios de ligação e/ou competição com proteínas 

recombinantes. 

Estes dados em conjunto, nos motiva a investir ainda mais nas estratégias 

de paratransgênese e em identificar peptídeos ligantes de formas infectivas 

presentes no hospedeiro mamífero.
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10. ANEXOS 
 

ANEXO 1. BLAST da sequência dos clones identificados no biopanning com a 

biblioteca LX15, a busca foi feita em base de dados de Homo sapiens, consideram-se 

as sequências com os critérios estabelecidos no texto. 
 

 

Peptí 
deo 

Descrição da sequência encontrada no banco de 
dados usando a ferramenta BlastP 

Cober 
tura 

E 
valu 
e 

Identifica 
dor 

HGK-1 Não foram encontradas sequências que cumpram os 
criterios. 

 

GGK-1 coagulation factor VIII [Homo sapiens] 46% 34 ABJ51923 
.1 

YHQ-1 Myotubularin related protein-3 53% 0.53 AAB88872 
.1 

Myotubularin related protein-3 isoform CRA b 53% 0.53 EAW5985 
0.1 

Myotubularin related protein-3 isoform CRAa 53% 0.53 EAW5984 
9.1 

free fatty acid receptor 2 [Homo sapiens] 60% 2.2 NP_00529 
7.1 

FFAR2 protein [Homo sapiens] 60% 2.2 AAH95535 
.1 

Free fatty acid receptor 2 [Homo sapiens] 60% 2.2 AAH96201 
.1 

LPP-1 Não foram encontradas sequências que cumpram os 
criterios. 

 

MSR-1 titin [Homo sapiens] 73% 4.3 CAA45938 
.1 

titin [Homo sapiens] 73% 4.3 CAA49245 
.1 

titin [Homo sapiens] 80% 4.3 CAA62188 
.1 

integrin, beta 4, isoform CRA_d [Homo sapiens] 93% 8.7 EAW8930 
9.1 

SPM-1 Não foram encontradas sequências que cumpram os 
criterios. 

 

RPE-1 PREDICTED: transmembrane channel-like protein 6 
isoform X6 [Homo sapiens] 

53% 6.1 XP_01152 
2560.1 

transmembrane channel-like 6, isoform CRA_c [Homo 53% 6.1 EAW8949 
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sapiens] 2.1 

transmembrane channel-like protein 6 [Homo sapiens] 53% 6.2 AAP69874 
.1 

QVS-1 Não foram encontradas sequências que cumpram os 
criterios. 

 

PCD-1 IL2-inducible T-cell kinase variant [Homo sapiens] 60% 6.1 BAD92859 
.1 

tyrosine-protein kinase ITK/TSK [Homo sapiens] 60% 6.1 NP_00553 
7.3 

EMT [Homo sapiens] 60% 6.1 AAB28072 
.2 

MTAPMPVPDNPGSGS  

T-cell delta-catenin [Homo sapiens] 86% 1.1 ACA13456 
.1 

catenin delta-2 isoform 1 [Homo sapiens] 86% 1.1 NP_00132 
3.1 

delta-catenin [Homo sapiens] 86% 1.1 AAC63103 
.1 

OSBPL1A protein [Homo sapiens] 86% 8.7 AAH73854 
.1 

oxysterol-binding protein-like protein OSBPL1B [Homo 
sapiens] 

86% 8.7 AAL40663 
.1 

HTR-1 Não foram encontradas sequências que cumpram os 
criterios. 

 

SNL-1 gastric triacylglycerol lipase isoform 3 precursor [Homo 
sapiens] 

66% 1.5 NP_00118 
5757.1 

Chain A, Crystal Structure Of Human Gastric Lipase 66% 1.5 1HLG_A 

gastric triacylglycerol lipase isoform 4 precursor [Homo 
sapiens] 

66% 1.5 NP_00118 
5759.1 

Lipase, gastric [Homo sapiens] 66% 1.5 AAI12273. 
1 

RMI-1 Não foram encontradas sequências que cumpram os 
criterios. 

 

 

 


