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RESUMO 
 

Proteínas de adesão celular são essenciais para a invasão celular do 

hospedeiro mamífero pelo parasita Trypanosoma cruzi. Neste trabalho, nós 

mostramos que membros de “Dispersed Gene Family-1”, originalmente descrita 

como uma família de sequências nucleares repetitivas presente em vários 

cromossomos e compondo a terceira maior família gênica específica deste 

parasita, contêm características de adesinas, incluindo quatro segmentos com 

similaridade significante à seqüência da subunidade β7 de integrina humana. 

Ensaios de biotinilação da superfície de parasitas e citometria de fluxo com 

anticorpos anti-DGF-1 indicaram que os membros dessa família gênica são 

expressos na superfície das formas tripomastigotas. A genealogia de DGF-1, 

inferida por algoritmos de rede a partir de dados do Projeto Genoma da 

linhagem CL Brener de T. cruzi, sugere que essa família gênica pode ser 

dividida em pelo menos três grupos com diferentes padrões de distribuição de 

seus domínios funcionais. Analisando o perfil de uso dos códons, observou-se 

que as cópias expressas apresentavam um uso preferencial de códons, 

favorecendo as bases GC, ao passo que cópias não-expressas, incluindo 

alguns pseudogenes, apresentavam uma distribuição homogênea no uso de 

códons. A entropia informacional de Shannon foi utilizada como uma medida 

da variabilidade de sequência e revelou que quatro segmentos de alta entropia 

coincidem com módulos funcionais putativos das proteínas preditas. 

Contradizendo a idéia de que alta variabilidade está associada à seleção 

positiva, os resultados de dois testes distintos de seleção mostraram que 

posições altamente variáveis não estão necessariamente sob seleção positiva. 

Nossa hipótese é de que membros de DGF-1 estão associados com a 

habilidade do T. cruzi se ligar a proteínas da matriz extracelular, como 

fibronectina e laminina, e especulamos sobre os mecanismos que gerariam 

diversidade nessas moléculas na ausência de seleção. 
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ABSTRACT 
 

Surface adhesion proteins are essential for Trypanosoma cruzi invasion of 

mammalian cells. Here we show that Dispersed Gene Family-1 (DGF-1) 

members, previously identified as nuclear repeated sequences present in 

several chromosomes and comprising the third largest T. cruzi-specific gene 

family, have conserved adhesin motifs including four segments with significant 

similarity to human beta 7 integrin. Flow cytometry and biotinylation assays with 

anti-DGF-1 antibodies indicated that, as expected, DGF-1 members are 

expressed on the trypomastigote surface. The DGF-1 genealogy, inferred using 

T. cruzi Genome Project data and network phylogeny algorithms, suggests that 

this gene family is separated in at least three groups with differential distribution 

of functional domains. To identify which members of this gene family are 

expressed we used a combined approach of RT-PCR and codon usage 

profiles, showing that expressed members have a very biased codon usage 

favoring GC whereas non-expressed members have a homogeneous 

distribution. Shannon information entropy was used to measure sequence 

variability and revealed four major high entropy segments in the extracellular 

domain of DGF-1 overlapping with important putative functional modules of the 

predicted proteins. Testing for natural selection, however, indicated that these 

high entropy segments were not under positive selection, which contradicts the 

notion that positive selection is the cause of high variability in specific domains 

of a protein relative to other less variable regions in the same molecule. We 

hypothesize that members of the DGF-1 family are associated with the ability of 

T. cruzi to bind extracellular matrix proteins, such as fibronectin and laminin, 

and speculate on mechanisms that would be generating the localized diversity 

in these molecules in the absence of selection.  
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I - INTRODUÇÃO 

 

I.1 - Trypanosoma cruzi e a Doença de Chagas 
 

O gênero Trypanosoma é composto por organismos unicelulares flagelados 

pertencentes ao filo Euglenozoa (Cavalier-Smith, 1993), ordem Kinetoplastida 

(Vickerman, 1976), família Trypanosomatidae. O Trypanosoma cruzi, agente 

etiológico da doença de Chagas, compõe o grupo Stercoraria, que inclui 

tripanossomas cujos estágios infectivos se desenvolvem no trato digestivo de 

seus vetores, contaminando os hospedeiros mamíferos através das fezes do 

vetor. 

 

 Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em 2000 existiam 18 

milhões de infectados no México, América Central e América do Sul (WHO, 

2002), ao passo que uma segunda estimativa relatava que esse número não 

ultrapassava 11 milhões (Schmunis, 2004). Nos últimos anos, uma série de 

iniciativas multi-nacionais possibilitaram uma redução significativa do impacto 

social e econômico da Doença de Chagas nas Américas. A principal estratégia 

de controle da doença se baseia na prevenção de sua transmissão, 

principalmente pela eliminação dos insetos vetores domésticos, e no controle 

da transmissão via transfusão sanguínea. Estima-se que o número de novos 

casos de infecção tenha diminuído de 700.000 casos/ano em 1990 para menos 

de 200.000 casos/ano em 2000 (WHO, 2002). Em 2006, foi declarado que o 

Brasil estava livre da transmissão pelo vetor Triatoma infestans (Schofield, et 

al., 2006). Entretanto, há um risco contínuo de recrudescência da transmissão 

pelo vetor devido à redução prematura tanto da fiscalização entomológica 

quanto das atividades de vigilância (Schofield, et al., 2006; Dias, et al., 2002). 

Além disso, devido ao grande fluxo de imigrantes de regiões endêmicas, sua 

relevância tem aumentado nos Estados Unidos e na Europa (Tarleton, et al., 

2007; Piron, et al., 2008). 
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A doença de Chagas apresenta um curso clínico variável, de assintomático, 

passando por um período de fase aguda até uma fase crônica cardiovascular 

ou intestinal. A fase aguda dura de seis a oito semanas, mas na maioria dos 

casos passa-se despercebida devido à escassez ou mesmo à ausência de 

manifestações clínicas (Prata, 2001). Geralmente a fase crônica se inicia com 

um longo período de latência clínica, denominado forma indeterminada da 

doença. Estima-se que 50% a 70% dos indivíduos infectados permaneçam 

nessa condição por toda sua vida. Nas áreas endêmicas onde a transmissão 

vetorial ainda ocorre, esses indivíduos agem como um reservatório natural do 

parasita, contribuindo para a manutenção de seu ciclo de vida, podendo ser 

identificados por exames sorológicos ou pela detecção do parasita por 

xenodiagnóstico, hemocultura ou PCR. Aproximadamente 30% dos infectados 

evoluem para a forma crônica da doença, caracterizada mais frequentemente 

por complicações cardíacas e gastrointestinais, que, se não tratadas, podem 

debilitar severamente o infectado ou ainda levá-lo à morte (WHO, 2002; Prata, 

2001). 

 

I.1.1 – Variabilidade genética entre linhagens de T. cruzi 

 

A espécie T. cruzi apresenta grande diversidade genética. Diferentes linhagens 

do parasita podem variar quanto à sua morfologia, ao perfil de parasitemia no 

hospedeiro mamífero, distribuição preferencial para determinados tecidos e 

diferentes graus de sensibilidade a agentes quimioterápicos (WHO, 2002). 

 

Na tentativa de correlacionar diferentes linhagens a suas respectivas 

propriedades biológicas, manifestações clínicas e características 

epidemiológicas, tem se dado grande atenção ao estudo de marcadores 

moleculares. Os primeiros estudos de polimorfismo de DNA em T. cruzi 

basearam-se em perfis de isoenzimas, que permitiram a identificação de três 

grupos principais, denominados Z1, Z2 e Z3 (Miles, et al., 1978). Em seguida, 

análises de polimorfismo de tamanho de fragmentos de restrição (RFLP) com 

DNA do cinetoplasto (kDNA) também revelaram padrões altamente 
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heterogêneos entre diferentes linhagens do parasita, definindo grupos 

denominados schizodemas (Morel, et al., 1980). Utilizando a região variável D7 

da subunidade maior do RNA ribossômico (LSU rRNA) evidenciou-se a 

existência de dois grupos principais de T. cruzi, chamadas linhagens de tipo 1 

e 2 (Souto and Zingales, 1993; Souto, et al., 1996). Essa dicotomia revelou-se 

consistente e foi observada em outros estudos com marcadores de 

microssatélites (Oliveira, et al., 1998) e sequências de genes de mini-exons 

(Souto, et al., 1996; Nunes, et al., 1997; Zingales, et al., 1998). Em 1999, com 

o objetivo de homogeneizar a nomenclatura desses grupos, convencionou-se 

que o grupo Z1 (Miles, et al., 1978) e linhagem de tipo 2 (Souto and Zingales, 

1993) passariam a ser chamados de grupo T. cruzi I, o grupo Z2 (Miles, et al., 

1978) e linhagem tipo 1 (Souto and Zingales, 1993) constituiriam o grupo T. 

cruzi II, e o grupo Z3 não pertenceriam a nenhum desses dois grupos 

(Anonymous, 1999). Posteriormente, Brisse e colaboradores propuseram a 

subdivisão do grupo T. cruzi II em cinco DTU’s (“Discrete Typing Units”), 

denominadas IIa – IIe, com base em dados de RAPD (“Random Amplificaton of 

Polymorphic DNA” ou amplificação aleatória de DNA polimófico) e MLEE 

(“Multilocus Enzyme Electrophoresis” ou eletroforese de enzimas multilocus) de 

49 isolados representativos da diversidade clonal geral dentro de cada grupo (I 

e II) (Brisse, et al., 2000). 

 

Baseando-se em sequências do LSU rDNA de representantes dos grupos T. 

cruzi I e II, foram estabelecidas as relações filogenéticas com outras espécies 

de tripanossomatídeos, mostrando que esses dois grupos são mais próximos 

entre si do que a qualquer outra espécie utilizada e que estão mais próximos 

do Trypanosoma rangeli do que do Trypanosoma brucei. Entretanto, a 

distância filogenética entre T. cruzi I e II é maior do que a distância entre 

espécies de Leishmania e equivalente à distância dos gêneros Endotrypanum, 

Crithidia e Leptomonas (Briones, et al., 1999). Assumindo uma divergência de 

100 milhões de anos entre T. brucei e T. cruzi (Lake, et al., 1988), Machado & 

Ayala estimaram a separação entre os grupos T. cruzi I e II entre 16 e 3 

milhões de anos, com base em sequências de tripanotiona reductase e 

diidrofolato folato reductase-timidilato sintase (Machado and Ayala, 2001). Em 
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outro estudo, utilizando dados de 18S rDNA, essa divergência foi estimada 

entre 88 e 37 milhões de anos (Kawashita, et al., 2001). Correlacionando esses 

dados com a migração da fauna dos hospedeiros originais, tais estimativas 

corroboram a hipótese de que o grupo T. cruzi I seria originário da América do 

Sul e que o grupo T. cruzi II teria sido introduzido neste continente junto com os 

mamíferos placentários da América do Norte, após a conexão das Américas no 

Plioceno (há 5 milhões de anos) ou com os roedores caviomorfos e primatas 

no Oligoceno (há 38 milhões de anos). Isso explicaria a associação 

preferencial das linhagens do grupo T. cruzi I com os hospedeiros marsupiais e 

as do grupo T. cruzi II com a doença humana. Ainda, tratar-se-ía 

provavelmente de espécies distintas, ou ao menos subespécies, devido às 

suas diferenças ecológicas e distintos traços epidemiológicos, além do longo 

período de evolução independente (Briones, et al., 1999).  

 

Embora alguns trabalhos tenham sugerido que a reprodução sexuada seja rara 

ou ausente e que a estrutura da população seja predominantemente clonal 

(Ayala, 1993; Tibayrenc, 1995), vários estudos tem mostrado a ocorrência de 

transferência de material genético entre linhagens de T .cruzi. Analisando 

dados de isoenzimas e RAPD de 36 isolados extraídos de vetores e animais 

silvestres, Carrasco e colaboradores detectaram isolados com perfis híbridos 

para o gene da fosfoglucomutase (Carrasco, et al., 1996). Bogliolo e 

colaboradores também obtiveram evidências de troca genética entre linhagens 

de T. cruzi, a partir de dados de isoenzimas e RFLP de genes da via glicolítica 

(Bogliolo, et al., 1996). Posteriormente, diversos estudos corroboraram tais 

resultados, revelando a grande complexidade do táxon T. cruzi (Gaunt, et al., 

2003; Sturm, et al., 2003; Westenberger, et al., 2005).  

 

I.1.2 – Linhagem CL Brener 

 

A linhagem CL Brener foi originalmente isolada por Z. Brener e M.E.S Pereira 

(Centro de Pesquisas René Rachou, FIOCRUZ, Belo Horizonte) e trata-se de 

um clone da linhagem CL, isolada de T. infestans. Sua escolha como linhagem 
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de referência para o Projeto Genoma do T. cruzi justifica-se por apresentar 

características importantes (Zingales, et al., 1997), como parasitismo 

preferencial por células cardíacas e musculares em geral (Melo and Brener, 

1978), fase aguda clara em humanos infectados e alta susceptibilidade a 

drogas clinicamente utilizadas no tratamento contra a Doença de Chagas 

(Filardi and Brener, 1987). 

 

A linhagem CL Brener pertence ao grupo T. cruzi II (ou IIe) e atualmente já é 

aceita como sendo uma linhagem híbrida. Sua origem, entretanto, ainda é 

controversa, pois, dependendo dos marcadores estudados, pode ser 

considerada como resultante da hibridização entre linhagens dos grupos I e II 

(Sturm, et al., 2003; Tomazi, et al., 2009) ou entre os grupos IIb e IIc (Brisse, et 

al., 2000; Westenberger, et al., 2005; Brisse, et al., 2003; Westenberger, et al., 

2006). O fato de apresentar sequências do tipo I em sem genoma (El-Sayed, et 

al., 2005) não exclui a possibilidade de CL Brener ter se originado pela 

hibridização entre os grupos IIb e IIc, visto que o subgrupo IIc é considerado 

por alguns autores resultado da hibridização entre os grupos I e IIb 

(Westenberger, et al., 2005). 

 

A comparação dos “contigs” gerados no Projeto Genoma de T. cruzi com 

sequencias da linhagem Esmeraldo (grupo IIb) permitiu a distinção entre 

haplótipos no genoma de CL Brener. Constatou-se que a divergência média 

entre os pares de haplótipos é de 5,4%, e as regiões codificadoras de 

proteínas são mais conservadas (2,2% de divergência) do que as regiões 

intergênicas (El-Sayed, et al., 2005). Pelo menos 50% do genoma de CL 

Brener parece ser composto por sequências repetitivas, incluindo grandes 

famílias gênicas de proteínas de superfície, retrotransposons e “repeats” 

subteloméricos. A tabela 1 mostra as principais famílias gênicas de CL Brener 

com seu respectivo número de cópias. 

 

I.1.3 – Ciclo de vida do T. cruzi 
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O ciclo de vida do T. cruzi depende de transmissões cíclicas entre o hospedeiro 

mamífero e o inseto vetor. Para uma adaptação bem sucedida do parasita a 

esses diferentes ambientes, uma série de mudanças morfológicas e 

bioquímicas são necessárias. As formas infectivas do parasita são formas não-

proliferativas, que após a transmissão para o novo hospedeiro readquirem a 

capacidade de se dividir. Quando o vetor triatomíneo se alimenta do sangue do 

hospedeiro mamífero, este pode infectado pelas formas tripomastigotas 

metacíclicas, não-proliferativas, presentes nas fezes do inseto liberadas 

próximas ao local da picada. Com a entrada por este local ou por membranas 

mucosas, os parasitas invadem as células do hospedeiro, iniciando um ciclo 

intracelular. Após escapar do vacúolo parasitóforo, os parasitas se transformam 

em formas amastigotas, que se replicam no citoplasma das células infectadas. 

Ao final do ciclo de replicação, os amastigotas se diferenciam em 

tripomastigotas, provocando o rompimento da célula. Uma vez liberados, tanto 

amastigotas quanto tripomastigotas podem infectar novas células ou voltar à 

corrente sanguínea. O vetor triatomíneo pode ser infectado ao alimentar-se de 

sangue contendo tripomastigotas. No trato digestivo do inseto, esses 

tripomastigotas se diferenciam em epimastigotas, formas proliferativas não-

infectivas. O ciclo se fecha quando os epimastigotas atingem o reto do inseto e 

se transformam nas formas tripomastigotas metacíclicos. (figura 1) (Burleigh 

and Andrews, 1995; Macedo, et al., 2002). 
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Figura 1. Esquema representativo do ciclo de vida do T. cruzi (modificado 
de (Macedo, et al., 2002)). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabela 1. Principais famílias gênicas no genoma da linhagem CL Brener 

Família Gênica Número de Cópias1 Ortólogos 2 
Trans-sialidase (TS) 1430 (693) Tb 

MASP3 1377 (433) não 

Mucinas 863 (201) não 

Proteínas RHS4 752 (557) Tb 

DGF-15 565 (136) não 

gp63 425 (251) Tb+Lm 
1 Número de pseudogenes entre parênteses 
2 Presença de ortólogos em T. brucei (Tb) ou Leishmania major (Lm) 
3 MASP – “Mucin-Associated Surface Proteins” 
4 RHS – “Retrotransposon Hot Spot” 
5 DGF-1 – “Dispersed Gene Family-1” 
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I.1.4 – Adesão e Invasão Celular 
 

A adesão do parasita a células de mamíferos e sua subsequente invasão são 

processos ativos, nos quais está envolvida uma grande variedade de 

receptores de superfície celular, moléculas sinalizadoras e fatores de 

transcrição de diferentes vias do parasita. 

 

Por um longo tempo, acreditou-se que o principal mecanismo pelo qual as 

formas tripomastigotas invadem células não-fagocíticas fosse por uma via 

independente de actina, em que lisossomos da célula hospedeira são 

recrutados ao sitio de adesão do parasita e gradualmente se fundem à 

membrana plasmática, formando o vacúolo parasitóforo. (Tardieux, et al., 1992; 

Rodriguez, et al., 1996; Rodriguez, et al., 1997). Rodriguez e colaboradores 

(Rodriguez, et al., 1997) demonstraram ainda que essa fusão é induzida por 

um aumento do Ca2+ intracelular, que por sua vez é induzida por um fator 

solúvel, a oligopeptidase B, liberado pelo parasita (Burleigh and Andrews, 

1995). Entretanto, estudos subsequentes demonstraram que a maioria dos 

parasitas utilizam um mecanismo mediado por PI3K (fosfatidil-inositol 3-

quinase), no qual não há exocitose de lisossomos e os parasitas entram na 

célula por invaginação da membrana plasmática (Woolsey, et al., 2003; 

Burleigh, 2005). 

 

Diversas moléculas estão envolvidas na adesão/invasão celular das formas 

tripomastigotas, entre elas as mucinas, trans-sialidases, cisteína-proteinases e 

outras oligopeptidases.  

 

Mucinas: são proteínas altamente glicosiladas, nas quais os oligossacarídeos 

se ligam ao grupo hidroxila de resíduos de treonina e/ou serina (O-

glicosilação). As mucinas se localizam na superfície do parasita através de 

âncoras de GPI (glico-fosfatidil-inositol) e podem ser liberadas ao meio durante 

o processo de invasão. Compreendem uma família altamente complexa, 

codificada por “mucin-like genes”, divididos em TcMUCI e TcMUCII (presentes 

nas formas encontradas no hospedeiro mamífero) (Schenkman, et al., 1993; 
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Ruiz-Rde, et al., 1993,; Pereira-Chioccola, et al., 2000) e TcSMUG (presente 

nas formas epimastigotas) (Acosta-Serrano, et al., 2001; Buscaglia, et al., 

2006). As mucinas desempenham um papel importante na proteção e 

infectividade do parasita, bem como na modulação da resposta imune do 

hospedeiro (Acosta-Serrano, et al.; 2001, Frasch, 2000). 

 

Trans-sialidase (TS): são glicoproteínas com atividade enzimática, que 

catalisam a transferência de resíduos de ácido siálico de gliconjugados da 

célula hospedeira para mucinas do parasita. Diversos trabalhos mostraram que 

o bloqueio da atividade TS causa um aumento da invasão celular (Cavallesco 

and Pereira, 1988; Prioli, et al., 1990), sugerindo que a enzima modularia 

negativamente a infecção por T. cruzi. Por outro lado, há dados que 

contradizem esta hipótese; Pereira e colaboradores relataram que 

tripomastigotas TS+ são altamente infectivos, ao passo que parasitas TS- foram 

extremamente ineficientes em ensaios de invasão de fibroblastos e células 

epiteliais (Pereira, et al., 1996). 

 

Cruzipaína: trata-se da principal cisteína-proteinase de T. cruzi. Originalmente 

identificada por Murta e colaboradores (Murta, et al., 1990), é expressa em 

todas as formas do parasita (Paiva, et al., 1998). Seu papel na invasão celular 

e desenvolvimento intracelular foi sugerido pelo efeito do uso de inibidores 

irreversíveis de cisteína-proteinases (Meirelles, et al., 1992) e por sua ação na 

produção de bradicina, que ao se ligar à célula hospedeira estimula a 

internalização do parasita (Scharfstein, et al., 2000; Scharfstein, 2006). 

 

Oligopeptidase B: trata-se de uma enzima solúvel de 120 kDa, presente em 

tripomastigotas de cultura de tecido (TCT) (Burleigh and Andrews, 1995). Foi 

demonstrado que a oligopeptidase B gera um agonista de Ca2+, que se ligaria a 

um receptor da célula hospedeira, ativando fosfolipase C e gerando IP3, que 

por sua vez pode se ligar ao seu receptor no retículo endoplasmático, 

promovendo a liberação de Ca2+. Caler e colaboradores demonstraram que a 

deleção do gene da oligopeptidase B reduz a infectividade de tripomastigotas 

in vitro e in vivo (Caler, et al., 1998). 
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I.1.5 - T. cruzi e Matriz Extracelular 
 

Diversas proteínas de matriz extracelular parecem estar envolvidas na adesão 

e invasão celular por T. cruzi. Em ensaios de infecção experimental, foram 

detectados níveis aumentados de colágenos tipo I, II e IV, fibronectina e 

laminina, associados com infiltrado inflamatório, em tecido cardíaco e no 

sistema nervoso central tanto na fase aguda quanto na fase crônica da doença 

(Andrade, et al., 1989; Calvet, et al., 2004; Garg, et al., 2003; Mukherjee, et al., 

2003; Sanchez, et al., 1993; Silva, et al., 1999; Calvet, et al., 2009). 

 

A fibronectina é uma glicoproteína extracelular, composta por duas grandes 

subunidades ligadas por pontes dissulfeto e envolvida em diversas atividades 

biológicas nas formas solúvel, fibrilar ou como integrante da superfície celular. 

Utilizando peptídeos sintéticos, foi demonstrado que o peptídeo Arginina-

Glicina-Aspartato (Arg-Gly-Asp ou RGD) é um motivo-chave para sua função 

de adesão (Pierschbacher, et al., 1985). A fibronectina e outras moléculas de 

matriz extracelular compartilham características estruturais comuns, como a 

presença de múltiplos “repeats” de 90 aminoácidos, conhecidos como domínios 

de fibronectina tipo III (FNIII), os quais podem conter a seqüência RGD 

(Kornblihtt, et al., 1985; Ruoslahti and Öbrink, 1996). 

 

A fibronectina foi diretamente associada ao processo de invasão das formas 

tripomastigotas do parasita em células de mamíferos. Foi demonstrado que o 

parasita se liga à fibronectina do hospedeiro de maneira específica e saturável, 

e a incubação com anticorpos anti-fibronectina provoca uma diminuição da 

invasão (Ouaissi, et al., 1984; Ouaissi, et al., 1986b; Wirth and Kierszembaum, 

1984). Noisin & Villalta também relataram o envolvimento de fibronectina na 

adesão e internalização de formas amastigotas por monócitos e macrófagos 

(Noisin and Villalta, 1989).  

 

Ouaissi e colaboradores isolaram, por cromatografia de afinidade, um possível 

receptor de fibronectina em tripomastigotas. O tratamento com essa proteína, 

de 85 kDa, foi capaz de inibir in vitro a infecção de fibroblastos da linhagem 

3T3 por tripomastigotas. O mesmo efeito foi observado com a incubação de 
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anticorpos contra o receptor isolado (Ouaissi, et al., 1986a). Entretanto, mesmo 

após a recente conclusão do genoma da linhagem CL Brener, a identidade do 

gene que codificaria para essa proteína ainda é desconhecida.  

 

Giordano e colaboradores também isolaram uma glicoproteína de 85 kDa, mas 

com propriedades de adesão à laminina. Essa proteína, denominada LBG 

(“Laminin binding glyprotein”), parece estar presente somente em 

tripomastigotas e pertence à família gp85/Trans-sialidase, Posteriormente, 

demonstrou que sua ligação é específica para laminina e não para fibronectina 

(Giordano, et al., 1994; Giordano, et al., 1999), indicando que não se tratava da 

mesma molécula isolada por Ouaissi e colaboradores (Ouaissi, et al., 1986a). 

 

I.2 - Integrinas 
 

Integrinas são receptores heterodiméricos, compostos por subunidades α e β, 

associadas de forma não-covalente. As interações entre integrinas e seus 

ligantes desempenham funções importantes em diversos processos biológicos, 

incluindo adesão e migração celular, embriogênese e transdução de sinal (Aota 

and Yamada, 1995). Geralmente a subunidade α consiste de uma cadeia 

pesada e uma leve, ligadas por uma ponte dissulfeto. A maior parte da 

molécula é extracelular, com um curto domínio transmembrana (20 a 30 

resíduos) e uma pequena cauda citoplasmática (20 a 50 resíduos). Também é 

na subunidade α que estão presentes os domínios de ligação a cátions 

divalentes (Mg2+ e Ca2+) Já as subunidades β possuem várias pontes dissulfeto 

intramoleculares, devido à presença de domínios repetitivos ricos em cisteínas 

(figura 2). 

 

Nos vertebrados, as integrinas também estão envolvidas no sistema 

imunológico, incluindo a adesão de leucócitos a proteínas da ECM e a ligação 

de linfócitos T citotóxicos a suas células-alvo (Shimizu, et al., 1999; Springer, 

1990; Wei, et al., 1997; Miyamoto, et al., 2003). Além disso, elas coordenam a 

polimerização de componentes do citoesqueleto, agindo como uma ponte entre 

o meio extracelular e os mecanismos de sinalização intracelular (Ginsberg, et 



 12 

al., 1992; Howe, et al., 1998; Humphries, 1996). Grande parte dos membros da 

superfamília de integrinas interagem através de sequências RGD presentes em 

seus receptores. Essa ligação, entretanto, ocorre com afinidades e 

especificidades variáveis, dependendo do ligante. A integrina α5β1 humana, 

por exemplo, é o principal receptor de fibronectina em diversos tipos celulares, 

mas se liga fracamente à vitronectina (Aota and Yamada, 1995). 

 
I.2.1 – Integrinas em vertebrados e invertebrados 
 

Até recentemente, foram identificados no genoma humano 18 genes que 

codificam para subunidades α e 8 genes para as subunidades β, sendo que 

foram caracterizadas somente 24 combinações α-β no nível de proteína. 

Embora algumas subunidades apareçam somente em um tipo de 

heterodímero, 12 integrinas contem a subunidade β1, e cinco contem a 

subunidade αV (Humphries, et al., 2006). 

 

A secreção de uma matriz fibrosa de glicoproteínas extracelulares é uma 

característica notável dos metazoários e a habilidade de suas células em aderir 

à tal matriz foi provavelmente uma etapa-chave para evolução da 

multicelularidade. Embora os primeiros estudos tenham buscado a 

caracterização de integrinas em vertebrados, logo foi observada a existência 

de tais proteínas em invertebrados, como na mosca Drosophila melanogaster 

(Leptin, et al., 1987). Posterioremente, utilizando oligonucleotídeos 

degenerados baseados em sequências conservadas, foram identificadas 

subunidades de integrinas em cinco filos de invertebrados (Pytela, et al., 1994). 

 

Gettner e colaboradores isolaram um gene de β-integrina no nemátoda 

Caenorhabditis elegans. A proteína, denominada βpat-3, era similar à βPS de 

Drosophila e à β1 integrina de vertebrados, e também continha regiões de 

ligação ao tripeptídeo RGD (Gettner, et al., 1995). Também foram encontradas 

proteínas similares a α e β-integrinas em poríferos (Pancer, et al., 1997; 

Brower, et al., 1997), β-integrinas em celenterados (Brower, et al., 1997), 
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crustáceos (Holmblad, et al., 1997) e equinodermas (Marsden and Burke, 1997, 

1998). 

 

 

 
 

Figura 2. Esquema da estrutura geral das sub-unidades de α e β-
integrinas. SP: Peptídeo Sinal; Domínios I – VII: domínios repetitivos; I-
dom: domínio I presente apenas em algumas α-integrinas, domínios 
de ligação a cátios divalentes: IV – VII ou V – VII; “Cys repeats”: 
domínios repetitivos ricos em cisteínas. 

 

 

I.2.2 – Integrinas em microorganismos 
 
As primeiras evidências da presença de proteínas semelhantes a integrinas em 

não-metazoários basearam-se em experimentos com anticorpos específicos 

para porção citoplasmática da subunidade β1. Marcantonio & Hynes 

detectaram em ensaios de “immunoblot” reatividade positiva com uma banda 

de 95 kDa no fungo Candida albicans (Marcantonio and Hynes, 1988). Um 

outro estudo já havia demonstrado que C. albicans e Candida stellatoidea 

expressavam proteínas de superfície com características funcionais de 

receptores de complemento do tipo 2 e 3 (CR2 e CR3), mas só posteriormente 

CR3 foi identificada como membro da superfamília das integrinas (Corbi, et al., 

1988; Hostetter, 1999). Em 1996, finalmente foi relatado o isolamento do gene 

αINT1 de C. albicans a partir de uma biblioteca de DNA genômico. A proteína 

codificada por este gene, αInt1p, possui vários motivos comuns a α-integrinas, 

incluindo três motivos de ligação a cátios divalentes dentro de um “domínio I” 

putativo, uma região transmembrana e uma cauda citoplasmática com um 
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resíduo conservado de tirosina na sua porção C-terminal. Neste mesmo 

trabalho, foi demonstrado o envolvimento da αInt1p na formação de tubos 

germinativos (Gale, et al., 1996). 

 

No protozoário Entamoeba histolytica foi verificada a existência de uma 

molécula de 140 kDa semelhante à β1-integrina, com capacidade de 

reconhecer o tripeptídeo RGD em moléculas de fibronectina (Talamás-Rohana, 

et al., 1998; Sengupta, et al., 2000). Num outro estudo, Vines e colaboradores 

detectaram motivos de β2 e β7-integrina no domínio citoplasmático de uma 

lectina envolvida na regulação da adesão e virulência  deste patógeno (Vines, 

et al., 1998).  

 

Uma proteína com características de β-integrina também foi identificada em 

Dictostelium discoideum, um organismo unicelular de vida livre. Essa proteína, 

denominada SIB (“Similar to Integrin Beta”), parece estar envolvida na adesão 

celular, mas de forma independente do citoesqueleto (Cornillon, et al., 2006).  
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II - OBJETIVOS 

 

Tendo em vista que a molécula isolada por Ouaissi e colaboradores (Ouaissi, 

et al., 1986a) ainda não foi devidamente identificada, nem foi demonstrada sua 

relação com outras integrinas, permanece a necessidade de se esclarecer se 

essa proteína é realmente o único ligante de fibronectina na superfície celular 

do T.cruzi ou se há outras proteínas envolvidas com características de 

integrinas. Assim, o objetivo principal deste trabalho foi identificar no T. cruzi 

proteínas similares a α e β integrinas, como possíveis receptores de 

fibronectina do hospedeiro mamífero 
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III - MATERIAIS E MÉTODOS 

 
III.1 – LINHAGENS DE Escherichia coli 

 

DH5α F’ - Genótipo: supE, ΔlacU169, (φ80lacZΔM15), hsdR17, recA1, endA1, 

gyrA96, thi-1, relA1, F’ [traD36, proAB+, lacIq, lacZΔM15] (Woodcock, et al., 

1989). 

 

BL21(DE3) - Genótipo: F-, ompT, hsdSB (rB
- mB

-), dcm, gal λ (DE3) (Novagen). 

 

Rosetta (DE3) - Genótipo: F-, ompT, hsdSB (rB- mB-), gal ,dcm (DE3), pRARE 

(argU, argW, ilex, glyT, leuW, proL) (Novagen). 

 

III.2 – LINHAGENS DE T. cruzi 

 

O DNA genômico das linhagens de T. cruzi (tabela 2) foi fornecido pela Dra 

Nobuko Yoshida e pelo Dr. Renato Mortara, do Departamento de Microbiologia, 

Imunologia e Parasitologia da UNIFESP, e pela Dra Bianca S. Zingales, do 

Departamento de Bioquímica da Universidade de São Paulo. 

 

Tripomastigotas de cultura de tecido (TCT) foram gerados pela infecção de 

monocamadas confluentes de células da linhagem HeLa ou células epiteliais 

de rim de macaco (LLcMK2) e mantidos por passagens semanais. As formas 

epimastigotas foram mantidas por repiques semanais em meio LIT contendo 

FBS 10% a 28°C.  
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Tabela 2. Linhagens de T. cruzi 

Linhagem Hospedeiro Original Origem  Classificação1 

Dm 28c Didelphis marsupialis Venezuela     T. cruzi I 

G Didelphis marsupialis Brasil     T. cruzi I 

Y Homem (fase aguda) Brasil     T. cruzi II 

CL Brener Clone da linhagem CL2 Brasil     T. cruzi II 
1 De acordo com (Anonymous, 1999). 
2 A linhagem CL foi originalmente isolada de barbeiro 

 

 
 
 
 
III.3 – PLASMÍDEOS 

Tabela 3. Plasmídeos 

Plasmídeo Descrição    Origem 

pBluescript II SK pUC Ori, origem de replicação ColE1, AmpR    Stratagene 

pUC18 Origem de replicação ColE1, permite 

seleção por complementação α, AmpR 

   Amershan 

   Pharmacia 

pET 28 a(+) Promotor T7 lac, “His-tag” N-terminal, sítio 

para trombina, KanR 

   Novagem 

pGEX 6P 3 Glutationa S-transferase N-terminal, lac Iq, 

AmpR 

   Amersham  

   Pharmacia 
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III.4 – OLIGONUCLEOTÍDEOS 

 

Tabela 4. Oligonucleotídeos 

Oligonucleotídeo Descrição 

DGF1-forward 5’ - ATGCGCTACTCGCAGCTGAGA - 3’ 

DGF1-reverse 5’ - TCATGTCGTGGAGCTTTCTGC - 3’ 

DGF1-forward-2 5’ - TGCTGGCGTGGCTACTTGATT- 3’ 

DGF1-F4-forward 5’ – GGGCAACGTGCACGACGGCGTCTC - 3’ 

DGF1-F4-reverse 5’ – ACACGCCACGGGGCGGAATTC - 3’ 

XP_807429-forward-2 5' –TGCCGCTGTGACGCGGAGTTCAAGG - 3' 

XP_807429-reverse 5'- TCACACTGTCGTCTCCTCCGGAG – 3’ 

M13-forward 5’ - CGTTTTACAACGTCGTGACTGGG - 3’ 

M13-reverse 5’ - CCTGTGTGAAATTGTTATCCGCT - 3’ 

5’ pGEX  

para sequenciamento 

5’ – GGGCTGGCAAGCCACGTTTGGTG – 3’ 

3’ pGEX  

para sequenciamento 

5’ – CCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGG – 3’ 

T7-forward 5’ – TAATACGACTCACTATAGGG - 3’ 

T7-reverse 5’ – GCTAGTTATTGCTCAGCGG - 3’ 

 

 

III.5 – MEIOS DE CULTIVO 
 

Para bactérias: 

Meio LB: Triptona 1%, NaCl 1%, extrato de levedura 1%, ágar 2% (para meio 

sólido), com antibiótico apropriado (Ampicilina 100 µg/mL ou Canamicina 15 

µg/mL). 
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Meio SOC: Triptona 2%, NaCl 0,05%, KCl 2,5 mM, MgCl2 7 mM, glicose 20 mM 

pH 7,0. 

Meio YT: Triptona 0,8%, NaCl 0,25%, extrato de levedura 1%, ágar 2%, 

canamicina 15 µg/mL. 

 

Para T. cruzi: 

DMEM: “Dulbeccos’s Modified Eagle Medium” (Gibco), suplementado com 1% 

penicilina, 1% estreptomicina, 2mM glutamina e 10% FBS (para cultura de 

células de mamífero) ou 2% FBS (para cultura de tripomastigotas) 

Meio LIT: “Liver Infusion Tryptose”, NaCl 4g/L , KCl 0,4g/L, Na2HPO4 8g/L, 

dextrose 2g/L, “liver infusion broth” 3g/L, triptose 5g/L, hemin 25mg/L  

 

III.6 - PROCURA DE GENES SIMILARES AOS DE INTEGRINAS 

 

Para a procura de genes similares aos de integrinas no genoma de T. cruzi 

(linhagem CL Brener), utilizou-se a ferramenta de busca tBlastn (Altschul, et al., 

1990), que compara uma dada sequência de aminoácidos (“query”) a 

sequências de DNA disponíveis em determinado banco de dados traduzidas 

nas 6 fases de leitura possíveis. A matriz de substituição utilizada foi a PAM 

250. Essa matriz corresponde ao método de “scoring” utilizado no alinhamento 

de cada resíduo contra outro. As matrizes PAM (“point accepted mutations”) 

são baseadas em modelos explícitos de evolução e obtidas a partir de 

alinhamentos globais de sequências evolutivamente próximas. Os números 

que acompanham essas matrizes correspondem à distância evolutiva relativa 

entre as respectivas seqüências, de modo que números menores representam 

sequências evolutivamente menos distantes, e números maiores indicam maior 

distância evolutiva. A PAM 250 foi escolhida por ser mais apropriada para 

detectar alinhamentos mais longos e entre sequências mais divergentes 

(Wilbur, 1985, Altschul, et al., 1994). 
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Inicialmente, foi utilizada como “query” a sequência da β7-integrina humana 

(número de acesso no GenBank AAB23688), devido ao relato da existência de 

uma proteína de E. hystolytica com motivo de β7-integrina (Vines, et al., 1998). 

Também foram usadas sequências humanas de outras subunidades: α2 

(AF512556), β1 (P05556), β2 (AAH05861) e β3 (XP_012636.6). 

 

Todas as buscas foram feitas com base nas sequências geradas no Projeto 

Genoma da linhagem CL Brener de T. cruzi, disponíveis no banco de dados 

TIGR – The Institute for Genomic Research (TIGR website). 

 

III.7 - AMPLIFICAÇÃO DO GENE DGF-1 

 

Baseando-se na sequência TC1933 (disponível em agosto de 2000 no banco 

de dados do Projeto Genoma de T. cruzi), foram desenhados os 

oligonucleotídeos DGF1-forward e DGF1-reverse para amplificação da mesma 

a partir de DNA genômico das linhagens G (grupo T. cruzi I) e Y (grupo de T. 

cruzi II).  

 

As reações de amplificação foram feitas utilizando o “Elongase Amplification 

System” (Invitrogen) e consistiram de 300 µM dNTP, 40 pmol de cada 

oligonucleotídeo (DGF1-forward e DGF1-reverse), mistura dos tampões A e B 

[60 mM Tris-SO4 (pH 9,1), 18 mM (NH4)2SO4], numa proporção em que a 

concentração final de MgSO4 na reação fosse de 1,6 mM, 120 ng de DNA 

genômico, 2 µL de “ELONGase Enzyme Mix” e água MilliQ estéril para um 

volume final de 50 µL de reação. As condições de ciclagem foram: 94°C por 30 

s, 35 ciclos de 94°C por 30 s, 60°C por 30 s e 68°C por 10 min (com acréscimo 

de 30 s na etapa de extensão a partir do décimo primeiro ciclo, de modo que o 

tempo total de extensão no 35° ciclo fosse de 22,5 min), seguidos de extensão 

final a 68°C por 10 min. 
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III.8 - RESOLUÇÃO ELETROFORÉTICA DE FRAGMENTOS DE DNA 

 

Para análise qualitativa e quantitativa, alíquotas de DNA plasmidial ou produtos 

de PCR foram analisados em gel de agarose 0,6 – 1% em tampão TAE (Tris-

acetato 40mM, EDTA 1mM - pH 8,0). Os fragmentos foram visualizados em 

transiluminador de UV e fotografados utilizando o “Gel Logic 100 Imaging 

System” (Kodak). 

 

III.9 – MANIPULAÇÃO ENZIMÁTICA DE DNA 

 

As reações de digestão com endonucleases de restrição, de ligação, 

preenchimento ou clivagem de extremidades protuberantes e desfosforilação 

de extremidades foram feitas de acordo com as especificações dos fabricantes 

das respectivas enzimas (Invitrogen, Amersham Pharmacia, USB ou Promega). 

 

III.10 – MANIPULAÇÃO DE BACTÉRIAS 

 

III.10.1 - Preparação de bactérias competentes 

 

As linhagens de E. coli DH5α e BL21 (DE3) foram preparadas para 

transformação de acordo com metodologia descrita (Sambrook, et al., 1989). 

Uma colônia de E. coli foi inoculada em 2 mL de meio LB sem antibiótico. Após 

crescimento a 37°C por 16 h (200 rpm), a cultura foi diluída (1:100) em 50 mL 

de meio LB e novamente incubada a 37°C  até que atingisse absorbância a 

560 nm (A560) entre 0,5 – 0,7 UA. A cultura foi centrifugada a 2.970 x g por 5 

min a 4°C. O sobrenadante foi removido e o precipitado ressuspenso em 5 mL 

de CaCl2 0,1 M estéril gelado. Completado o volume para um total de 50 mL, a 

suspensão foi incubada no gelo por 10 min e novamente centrifugada por 5 min 

a 4°C. O sobrenadante foi descartado e CaCl2 0,1 M adicionado em volume 

igual a 10 vezes à absorbância obtida no passo anterior. Para o 



 22 

armazenamento, adicionou-se glicerol às células (concentração final 15%) e 

estas foram aliquotadas e congeladas a -80°C. 

 

III.10.2 - Transformação de bactérias competentes 

 

Todo volume das reações de ligação foi misturado à alíquota descongelada de 

bactérias competentes e incubado por 30 min no gelo. As células foram 

submetidas a choque térmico a 42oC por 1,5 min e retornadas ao gelo por 2 

min. Essa suspensão foi transferida para um tubo de vidro contendo 1 mL de 

meio SOC e incubada a 37°C por 1 h, sob agitação suave (125 rpm). A 

suspensão de bactérias foi plaqueada em meio sólido apropriado e incubada a 

37°C por 14 h a 16 h. Nas transformações com os plasmídeos pBluescript e 

pUC18, foram acrescentados IPTG (33,5 mM) ao meio SOC e Bluo-gal (35 

µg/mL) ao meio sólido para permitir a identificação das bactérias que 

continham o plasmídeo recombinante. 

 

III.11 – EXTRAÇÃO DE PLASMÍDEOS 

 

III.11.1 – Minipreparação 

 

Para obtenção de plasmídeos em pequena escala, uma colônia isolada foi 

crescida em 3 mL de meio LB com antibiótico durante 18 h a 37°C, sob 

agitação (200 rpm). 1,5 mL de cultura foram centrifugados a 2.970 x g por 5 

min à temperatura ambiente; o meio de cultura (sobrenadante) foi descartado, 

e o precipitado ressuspenso em 100 µL de solução I (Glicose 50mM, Tris-HCl 

25mM, EDTA 10mM - pH 7,5) contendo RNAse A (100 µg/mL). 200 µL de 

solução de lise (NaOH 0,2N, SDS 1%) foram adicionados e a suspensão foi 

homogeneizada suavemente por inversão. Após 4 min de incubação à 

temperatura ambiente, foram adicionados 200 µL de solução de neutralização 

(Acetato de Potássio 3M pH 4,5). A suspensão foi incubada no gelo por 30 min 

e centrifugada a 16.100 x g em microcentrífuga por 15 min, à temperatura 



 23 

ambiente. 400 µL do sobrenadante foram acrescentados a 300 µL de 

isopropanol gelado e misturados por inversão. Essa mistura foi centrifugada a 

16.100 x g por mais 10 min à temperatura ambiente, e o sobrenadante 

descartado. 500 µL de etanol 70% gelado foram adicionados e misturados por 

inversão do tubo. O tubo foi centrifugado a 16.100 x g por 5 min, e o 

sobrenadante drenado em papel absorvente. O tubo foi colocado em estufa a 

60°C até que todo o etanol evaporasse. O DNA foi ressuspenso em 30 µL de 

água MilliQ estéril e analisado em gel de agarose. 

 

III.11.2 – “Cotton-prep” 

 

Quando houve necessidade de isolamento de plasmídeos de um grande 

número de clones, o procedimento foi realizado por “cotton-prep” (Melo, et al., 

2006). 96 clones transformantes foram passados para uma placa de 96 

oríficios contendo 100 µL de meio LB com antibiótico. Esse pré-inóculo foi 

vedado com fita adesiva, perfurando cada orifício com uma agulha (para 

aeração) e incubado a 37°C durante 16 h. 5 µL do pré-inóculo foram 

adicionados a 1mL de meio LB com antibiótico em uma placa de 96 orifícios 

com capacidade para 2 mL, e incubados a 37°C sob agitação de 250 rpm por 

24 h. Após esse período, a placa foi centrifugada por 10 min a 2.970 x g a 4°C, 

e o meio foi desprezado por inversão. O precipitado foi ressuspenso em 100 µL 

de solução I com RNAse A (100 µg/mL) utilizando vórtex. 200 µL da solução de 

lise foram adicionados, a suspensão foi homogeneizada suave e brevemente 

em vórtex, e foram acrescentados 200 µL de solução de neutralização. O 

tempo entre a adição das soluções de lise e de neutralização foi de 4 min. A 

suspensão foi homogeneizada novamente e incubada por 30 min no gelo. 

Próximo ao final da incubação, um pequeno chumaço de algodão hidrófobo 

estéril foi colocado em cada orifício da placa e esta centrifugada por 25 min a 

2.970 x g a 10°C. 200 µL de isopropanol gelado foram adicionados a outra 

placa de 96 orifícios com capacidade para 1ml. 250 µL do sobrenadante foram 

transferidos para a placa com isopropanol e homogeneizados suavemente em 

vórtex. Após centrifugação por 20 min a 2.970 x g a 10°C, o sobrenadante foi 
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descartado. Foram adicionados 200 µL de etanol 70% gelado e a placa foi 

centrifugada por 15 min a 2.970 x g a 10°C. O sobrenadante foi novamente 

descartado e a placa foi levada à estufa a 60°C por 15 min. O DNA precipitado 

foi ressuspenso em 20 µL de àgua MilliQ estéril. 

 

III.12 - BIBLIOTECA DE DNA PARA SEQUENCIAMENTO DOS CLONES G8 
E Y6 PELO MÉTODO DE “SHOTGUN” 

 

Para o sequenciamento dos insertos dos clones G8 e Y6, foi feita uma 

biblioteca no vetor pUC18. Para isso, 100 µg de DNA foram adicionados a uma 

solução de acetato de sódio 300mM (pH 5,2) em um volume final de 500 µL. O 

DNA foi submetido a ultra-som por dois períodos de 20 s (em pulsos a 20 kHz) 

com intervalo de 30 s. O DNA foi precipitado com a adição de 1mL de etanol 

absoluto gelado e incubação no gelo por 30 min, seguida de centrifugação a 

16.100 x g a 4°C por 10 min. Descartou-se o sobrenadante e adicionou-se 1mL 

de etanol 70%, submetendo o tubo a nova centrifugação (idêntica à primeira). 

O sobrenadante foi novamente descartado, e o tubo levado à estufa a 37°C por 

15 min. O precipitado foi, então, ressuspenso em 30 µL de água MilliQ estéril. 

 

Os fragmentos foram tratados para geração de extremidades cegas e 

devidamente fosforilados com as enzimas Klenow e Polynucleotide Kinase 

(USB), respectivamente. Para subclonagem no vetor pUC18, os fragmentos de 

tamanho entre 1 kb e 2 kb foram purificados de gel de agarose 1% e 

purificados com o “GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification kit”. 

 

III.13 – SEQUENCIAMENTO DE DNA 
 

III.13.1 - Reação de Sequenciamento 
 

O sequenciamento de DNA foi feito utilizando os oligonucleotídeos apropriados 

e terminadores de cadeia dideoxinucleotídeos fluorescentes BigDyeTM em 
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seqüenciador  automático ABI 3100 e ABI 3700 (Applied Biosystems). Para 

tanto, 500 ng da preparação de plasmídeos ou  100 ng de produtos de PCR 

foram colocados em uma reação padrão contendo 2 µL de “BigDyeTM 

Terminator Ready Reaction Mix” (DNA polimerase AmpliTaq, tampão Tris-HCl 

pH 9,0, MgCl2, desoxinucleotídeos trifosfato e dideoxinucleotídeos marcados 

com um doador e um aceptor de fluorescência), 0,32 µM de oligonucleotídeo e 

água MilliQ para um volume final de 10 µL de reação. As condições de 

ciclagem foram: 96°C por 5 min e 25 ciclos de 96°C por 20 s, 50°C por 10 s e 

60°C por 4 min. 

 

III.13.2 - Precipitação do DNA 

 

Esta etapa do sequenciamento tem como objetivo livrar o material a ser 

seqüenciado dos dideoxinucleotídeos marcados não incorporados e sais que 

restaram da reação de sequenciamento que podem interferir de maneira 

prejudicial na migração e leitura do material a ser seqüenciado. 

 

Ao final da ciclagem, foram acrescentados a cada reação 40 µL de etanol 80%, 

seguido de incubação à temperatura ambiente por 15 min. A reação foi, então, 

centrifugada durante 45 min a 2.970 x g, à temperatura ambiente, e o etanol 

desprezado por inversão. Foram adicionados 150 µL de etanol 70%, e a reação 

foi novamente centrifugada por 15 min a 2.970 x g. O álcool foi descartado e o 

DNA precipitado submetido a secagem por 15 min em estufa a 60°C. 10 µL de 

formamida HI-DITM foram acrescentados a cada reação. No momento da 

aplicação no gel, a solução foi desnaturada por 5 min a 90°C e mantida no gelo 

por 5 min. 

 

III.13.3 - Montagem das sequências consenso 
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As seqüências consenso ou “contigs” dos clones Y6 e G8 foram montadas 

utilizando os programas Phred, Phrap e Consed (Ewing, et al., 1998; Ewing 

and Green, 1998; Gordon, et al., 1998). O programa Phred é um programa de 

identificação de bases que gera dois tipos de arquivo de saída: um com a 

sequência de nucleotídeos propriamente dita, e outro com um “score” de 

qualidade atribuído para cada nucleotídeo de um cromatogama. O programa 

Phrap foi implementado para a montagem de sequências de DNA obtidas por 

“shotgun” e permite a utilização de sequências inteiras ao invés de apenas as 

regiões de boa qualidade, uma vez que constrói um mosaico utilizando as 

regiões de melhor qualidade de cada uma. O programa Consed permite editar 

as montagens das sequências consenso feitas pelo Phrap. 

 

III.14 - EXPRESSÃO HETERÓLOGA DE SEGMENTOS DE DGF-1 EM E. coli 
 

Como a proteína predita do gene DGF-1 teria um peso molecular de 335 kDa, 

optou-se por expressar regiões específicas da mesma. Na escolha dessas 

regiões foram levadas em consideração as regiões mais hidrofílicas e o mapa 

de restrição das sequências.  

 

III.14.1 - Construções em pET28a(+) e pGEX 6P 3 
 

Foram feitas diversas tentativas de clonagem, utilizando pelo menos cinco 

regiões distintas de cada clone, selecionadas com base no mapa de restrição 

dos mesmos, e os vetores de expressão pET28a (+) e pGEX 6P 3. As 

construções foram conferidas por sequenciamento e foi utilizado 

aproximadamente 1 µg de plasmídeos para a transformação de bactérias 

competentes da linhagem BL21 (DE3) ou Rosetta (DE3). 

 

III.14.2 - Expressão de proteína recombinante e preparação do extrato 
protéico 
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Colônias isoladas foram crescidas em um pré-inóculo a 37° C em meio LB com 

antibiótico por 18 h. O pré-inóculo foi diluído 1:50 no mesmo meio. A cultura foi 

incubada a 37°C, com agitação a 200 rpm, até atingir A600 = 0,2 - 0,3 UA (para 

indução a 23°C por 18 h) ou A600 = 0,6 UA (para indução a 37°C por 4 h). A 

indução da expressão das proteínas recombinantes foi feita pela adição de 

IPTG (1 mM) em condição de alta aeração (250 rpm em frascos com 

capacidade superior a pelo menos 5X o volume de cultura). A cultura pós-

indução foi centrifugada a 2.970 x g por 10 min a 4°C, e o precipitado foi 

ressuspenso em PBS 1X gelado, na proporção 1,5 ml tampão: 100 ml cultura. 

A amostra foi congelada em gelo seco e, após descongelamento, incubada 

com lisozima (1 mg/ml) durante 20 min no gelo, e em seguida submetida a 

ultrassom (sonicador Branson Sonifier 450) e centrifugada a 16.100 x durante 

20 min a 4°C. O sobrenadante (fração solúvel) e o precipitado ressuspenso em 

solução de uréia 8 M (fração insolúvel) foram aliquotados e armazenados a -

20°C. 

 

III.14.3 – Purificação da proteína recombinante His6-G8-2 

 

A indução da expressão de His6-G8-2 foi feita na linhagem BL21 (DE3) a 37°C 

por 2 h a 4 h e a 23°C por 18 horas. Verificou-se, por SDS-PAGE, que a 

proteína recombinante encontrava-se na fração insolúvel do extrato. 

 

A resina quelante de níquel (NTI-Agarose - QIAGEN) foi lavada três vezes em 

água Milli-Q em tubo de 15 mL, três vezes carregada com 6 volumes de 

solução NiSO4 50 mM e equilibrada com 4 volumes de tampão de ligação 

(Imidazol 5 mM, NaCl 500 mM, Tris-HCl 20 mM pH 8,0, uréia 6 M). O extrato foi 

adicionado à resina e incubado por 2h sob agitação. Após três lavagens com 6 

volumes de tampão de ligação, a resina foi lavada três vezes com 6 volumes 

de tampão de lavagem (Imidazol 20 mM, NaCl 500 mM, Tris-HCl 20 mM pH 

8,0, uréia 6 M). Foram feitas, então, três eluições com 2 volumes de tampão de 

eluição (Imidazol 1 M, NaCl 500 mM, Tris-HCl 20 mM pH 8,0, uréia 6 M). 
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Os eluatos foram submetidos à dialise por 2 h contra uma solução Tris-HCl 20 

mM pH 8,0, uréia 2 M e posteriormente contra uma solução-tampão Tris-HCl 20 

mM pH 8,0, uréia 1 M por 16 h. A proteína resultante foi concentrada em Speed 

Vac SC110 (Savant) e quantificada por SDS-PAGE (utilizando como padrão 

quantidades conhecidas de BSA). 

 

III.14.4 – Purificação da proteína recombinante GST-G8-4 

 

A indução da expressão da proteína GST-G8-4 foi feita a 37°C, em células 

BL21 (DE3), por aproximadamente 2 h. Após diversas tentativas frustradas de 

purificação com o “GST-Glutathione Affinity System” (Amersham Pharmacia), o 

extrato contendo a proteína insolúvel foi aplicado em um gel preparativo SDS-

PAGE, e a banda correspondente à proteína recombinante foi cortada do gel e 

eluída em água MilliQ. 

 

III.15 - SDS-PAGE 

 

Preparação dos géis: 

Gel de separação    6%   12% Gel de Empacotamento  

Acrilamida/Bis-

acrilamida (30%/0,8%) 
  3 mL   6 mL 

Acrilamida/Bis-acrilamida 

(30%/0,8%) 
 1,3 mL 

Tris-HCl 3M - pH 8,8 1,9 mL  1,9 mL Tris-HCl 1M - pH 6,8 1,25mL 

Água MilliQ 10,1mL  7,1 mL Água MilliQ  7,2 mL 

SDS 10% 150 µl  150 µl SDS 10%  100 µl 

Persulfato de amônia 

10% 
150 µl  150 µl 

PA  100 µl 

TEMED  40 µl   40 µl TEMED    20 µl 
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Para análise protéica foi utilizado o método de SDS-PAGE (Laemmli, 1970). 

 

Extratos celulares ou proteínas purificadas foram adicionados de tampão 

Laemmli 4X (Tris-HCl 625 mM pH 6,8, glicerol 10%, SDS 3%, β-mercaptoetanol 

5%, azul de bromofenol 0,1%), fervidas por 5 min e aplicadas no gel. A corrida 

foi realizada em tampão RB (“Running Buffer” - Tris-base 3g/L, Glicina 14,4 g/L, 

SDS 0,1%) a 60 mA. Após a resolução, o gel foi corado com solução de azul 

de Coomassie (0,25% Coomassie Blue R250, Sigma, contendo etanol 50% e 

ácido acético 7,5%), descorado e fixado em solução Ácido Acético 10%: Etanol 

absoluto 20%, ou utilizado em ensaios de “Western blots”. 

 

III.16 - PRODUÇÃO DE SORO ANTI- His6-G8-2.3 DE CAMUNDONGO 
 

Para produção de anticorpos policlonais contra a proteína His6-G8-2, foram 

feitas três imunizações com intervalos de 14 dias. Cada dose consistiu de 10 

µg da proteína purificada/camundongo mais o mesmo volume de adjuvante 

completo (na primeira dose) ou incompleto de Freund (Sigma) (nas doses 

seguintes). Foram utilizados 7 camundongos suíços (EPM) para produção do 

anti-soro e 10 camundongos da mesma linhagem para obtenção de soro pré-

imune.  

 

A coleta do sangue foi feita por punção cardíaca. Para obtenção do soro, o 

sangue dos animais foi incubado por 1 h a 37°C e depois a 4°C durante a noite. 

Após centrifugação a 400 x g por 15 min, passou-se o sobrenadante (soro) 

para tubos novos, guardando-os a -20°C. Para uso, foi feito um pool dos anti-

soros, contendo volumes iguais de todas as amostras. 
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III.17 - PREPARAÇÃO DO EXTRATO CELULAR DE T. cruzi 

 

O extrato celular das formas epimastigotas de T. cruzi foi preparado a partir de 

5x107 parasitas, aos quais foram adicionados 200 µL de tampão Tris-HCl 20 

mM pH 8,0, MgCl2 2 mM, EDTA 2 mM, Triton X 1% ou o mesmo volume de 

tampão Tris-HCl 20 mM pH 8,0, MgCl2 2 mM, EDTA 2 mM, NaCl 150 mM, 

Triton X 1%. Essas suspensões foram centrifugadas a 16.100 x g por 15 min a 

4°C, e o sobrenadante passado para tubos novos. 

 

O extrato das formas tripomastigotas foi preparado a partir de 1x108 parasitas 

de forma semelhante ao descrito acima, mas somente com o tampão Tris-HCl 

20mM pH 8,0, MgCl2 2 mM, EDTA 2 mM, NaCl 150 mM, Triton X 1%. 

 

A concentração de proteínas nos extratos foi quantificada pelo método de 

Bradford (Bradford, 1976). 

 

III.18 - “WESTERN BLOT” 

 

Após a resolução por SDS-PAGE, as proteínas foram transferidas para 

membrana de nitrocelulose (“HybondTM ECLTM Nitrocellulose Membrane” – 

Amersham Pharmacia), em tampão apropriado (Tris-HCl pH 8,3, glicina 192 

mM, metanol 20%), em cuba de transferência (“Transphor Power Lid” – 

Hoefer). Para verificar a eficiência da transferência, a membrana foi corada 

com Ponceau (Ponceau 0,5% (Sigma), ácido acético 1%). Em seguida, a 

membrana foi lavada com água bidestilada para remoção do corante e 

bloqueada com solução de leite desnatado 5% (Molico) à temperatura 

ambiente por 16h, sob agitação. A membrana foi, então, lavada com água 

bidestilada e incubada com anticorpo primário (anti-soro ou soro pré-imune) na 

diluição de 1:1000 e 1:500 (em PBS 1X) por 2h à temperatura ambiente, sob 

agitação. Em seguida, a membrana foi lavada três vezes com PBS 1X/Tween® 
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20 0,1% e incubada com anticorpo secundário na diluição de 1:1.000 (em PBS 

1X) à temperatura ambiente por 1h, sob agitação. Após essa incubação, a 

membrana foi lavada mais quatro vezes com a solução PBS 1X/Tween® 20 

0,1% e depois com água bidestilada até a remoção total do detergente. A 

detecção foi feita por quimioluminescência, utilizando o ECL Western blottingTM 

analysis system (Amersham Pharmacia), segundo protocolo do fabricante. 

 

III.19 - ENSAIOS DE BIOTINILAÇÃO 
 
III.19.1. Biotinilação da superfície de tripomastigotas/epimastigotas G e Y 
 

2x109 parasitas foram lavados duas vezes em PBS - glicose (1mg/mL) (PBSG)  

e ressuspendidos em 15 mL da mesma solução. “Sulfo-NHS-Biotin” (Pierce) foi 

adicionada na concentração final de 200 µg/mL. Após incubação no gelo por 30 

min, os parasitas foram diluídos para concentração final de 1x107 parasitas/mL 

em PBSG gelado, e 0,01 volume de NH4Cl 1M foi adicionado.  

 

III.19.2 . Lise dos parasitas 
 

Os parasitas tratados foram lavados duas vezes em PBSG e ressuspendidos 

em 800 µL de “RIPA buffer” com inibidores de proteases (“Protease Inhibitor 

Cocktail” - Sigma) e incubados no gelo por 30 min, com agitação a cada 10 

min. A suspensão foi centrifugada a 16.100 x g por 5 min, a 4°C. O 

sobrenadante foi recuperado e utilizado como lisado total de parasitas. 

 

III.19.3. Isolamento de proteínas biotiniladas 

 

100 µL de streptavidina-agarose (Pierce) foram preparadas de acordo com as 

instruções do fabricante. 500 µL de lisado total de parasitas foram incubados 

com streptavidina-agarose por 1 h a 4°C sob agitação constante. Após essa 

incubação, a suspensão foi centrifugada a 2.300 x g por 2 min a 4°C, e o 

sobrenadante colhido (“unbound fraction”). As “beads” foram lavadas três 

vezes em “RIPA buffer” gelado e uma vez em PBS gelado. Em seguida, as 
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“beads” foram ressuspendidas em tampão de amostra contendo agente redutor 

(β-mercaptoetanol), aquecidas a 95°C por 10 min e, após centrifugação, o 

sobrenadante contendo as proteínas biotiniladas foi recuperado e passado 

para um tubo novo. 

 

Os soros pré-imune e anti-His6-G8-2.3 foram utilizados sempre na diluição de 

1:500. IgG de coelho anti-oligopeptidase B (1:2000) foi utilizado como controle 

negativo nos ensaios de biotinilação. 

 
III.20 - MEIO CONDICIONADO DE PARASITAS 

 

Para verificar se DGF-1 é liberada pelas formas tripomastigotas, foi feito um 

Western blot com o meio condicionado de parasitas das linhagens Y, G e CL 

Brener. Para tal, tripomastigotas frescos foram lavados duas vezes em DMEM 

sem soro e ressuspendidos no mesmo na concentração de 1x108 parasitas/mL. 

Após variados tempos de incubação a 37oC em 5% CO2 (1h, 2h, 3h, 6h ou 

18h), os parasitas foram centrifugados a 3.000 rpm por 10 min a 4oC, e o 

sobrenadante filtrado em membrana de 0,22 µm. Nos ensaios de “Western 

blot”, foi utilizado soro policlonal anti-His6-G8-2.3 na diluição 1:500, e como 

controles negativos soro pré-imune (1:500) e IgG anti-Oligopeptidase B 

(1:2000).  

 

III.21 - CITOMETRIA DE FLUXO 
 

Para verificar a consistência dos resultados obtidos no laboratório do Dr. 

Renato Mortara, a citometria de fluxo com parasitas vivos foi repetida. 

Entretanto, tentou-se fixar os parasitas apos a incubação com o anticorpo 

primário e após o secundário. 5x106 tripomastigotas Y e G foram incubados por 

uma hora em gelo na presença de soro pré-imune ou soro anti-His6-G8-2.3 (na 

diluição de 1:50 em tampão para FACS. Anticorpo secundário conjugado à R-

Phycoerytrhin (R-PE) foi utilizado a 1:50 por 30min no gelo, e a fixação foi feita 

com solução de pára-formaldeído 2% (em PBS) por pelo menos 30 min à 
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temperatura ambiente. Apos cada incubação, os parasitas eram lavados duas 

vezes em PBS gelado.  

 

1x107 tripomastigotas de cultura de tecido foram incubados por uma hora em 

gelo na presença de soro pré-imune ou soro anti-His6-G8-2 (na diluição de 1:50 

em PBS). Após duas lavagens em PBS, os parasitas foram fixados com 2% de 

para-formaldeído (em PBS) por 30 min. O fixador foi lavado, e os parasitas 

incubados com IgG anti-camundongo marcado com fluoresceína (FITC) (diluído 

1:100 em PBS) por uma hora em temperatura ambiente. Após duas lavagens, 

o número de parasitas fluorescentes foi estimado com um citômetro Becton-

Dickinson. 

 

III.22 – MANIPULAÇÃO DE RNA 

 

III.22.1 - Extração do RNA total de T. cruzi 

 

Cada extração foi feita a partir de uma cultura contendo 1x108 epimastigotas ou 

tripomastigotas. Os parasitas foram centrifugados a 2000 x g por 2 min, 

lavados duas vezes em 1 mL de PBS e ressuspensos em 500 µL de TRIZOL 

(Invitrogen). A essa suspensão foram adicionados 100 µL de clorofórmio, 

homogeneizando o material em vórtex por 15 s e incubando-o à temperatura 

ambiente por 3 min. As amostras foram centrifugadas a 16.100 x g por 15 min 

a 4ºC, a fase aquosa transferida para um novo tubo e precipitada com 250 µL 

de isopropanol gelado. Após incubação por 10 min à temperatura ambiente, a 

suspensão foi novamente centifugada a 16.100 x g por 10 min a 4ºC. 

Descartado o sobrenadante, o precipitado de RNA foi lavado em 500 µL de 

etanol 75% e centrifugado a 5.400 x g por 5 min a 4ºC. O sobrenadante foi 

desprezado e o precipitado seco por 10 min à temperatura ambiente. O RNA 

foi ressuspenso em 20 µL de água tratada com DEPC e imediatamente 

congelado a - 80ºC. 
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III.22.2 - Quantificação do RNA total 

 

Para quantificação do RNA, 5 µL da extração foi diluída em 1 mL de água 

MilliQ estéril. A absorbância foi medida em comprimento de onda de 260 nm e 

obedecida a proporção de 40 µg/mL de RNA para absorbância de 1. Também 

foram efetuadas medidas a 280 nm para avaliar a pureza do RNA. A relação 

dos valores obtidos a 260 nm e 280 nm (razão A260nm/A280nm) deveria estar em 

torno de 1,9 para que o material fosse considerado puro o bastante para 

análise. Caso esta relação não fosse atingida, procedia-se uma nova extração 

de RNA. 

 

III.22.3 - Verificação da integridade do RNA total em gel de agarose 

 

Verificou-se a integridade do RNA total extraído pela visualização em gel de 

eletroforese contendo 1,5% de agarose em tampão fosfato e formaldeído. Para 

50 mL de gel, 0,75 g de agarose foi acrescentado a 41,5 mL de água Milli-Q 

tratada com DEPC e 0,5 mL de tampão fosfato de sódio 1 M pH 7,0. Esta 

solução foi aquecida até a dissolução completa da agarose. Na capela, foram, 

então, acrescentados 8 mL de formaldeído e o gel colocado no suporte, 

deixando-o polimerizar por 1h à temperatura ambiente. Na preparação das 

amostras utilizaram-se aproximadamente 5 µg de RNA, 3 vezes o volume de 

tampão de amostra para RNA e 1 µL de brometo de etídio 1 µg/µL. As 

amostras foram desnaturadas a 65 ºC por 5 min, esfriadas no gelo e colocadas 

no gel. O tampão fosfato de sódio 0,01 M foi utilizado na corrida eletroforética 

sob as condições de 60 V por 2 h. O tampão era circulado a cada 20 min para 

reequilibrar o pH na cuba. 
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III.22.4 - Tratamento do RNA com DNase 

 

O RNA extraído foi tratado com DNase livre de RNAse para eliminação de 

eventual contaminação do RNA por DNA. Nessa reação, foram utilizados 8 µg 

de RNA, 3 U de DNase livre de RNAse (Promega), 1X tampão para DNase 

(Tris-HCl 40mM pH 8,0, MgSO4 10 mM, CaCl2 1 mM), 79,6 U de “RNAguardTM 

RNAse Inhibitor” (Amersham Pharmacia) e água MilliQ DEPC para um volume 

final de 32 µL. A mistura foi incubada por  30 min a 37ºC e a reação 

interrompida com a adição de 1X “RQ DNAse stop solution” (EGTA 20 mM pH 

8,0), seguida de incubação a 65ºC por 10 min. 

 

III.22.5 - Reação de amplificação de transcrição reversa (RT-PCR) 
 

Na RT-PCR foi utilizada a enzima SuperScriptTM II (Invitrogen), utilizando o 

protocolo sugerido pelo fabricante. Nessa reação, utilizou-se 1 µg de RNA, 400 

ng de Oligod (dT)15 (Promega) e 0,5 mM de dNTP, incubando a mistura por 5 

min a 65ºC e passando-a para o gelo. Em seguida, foram adicionadas 39,8 U 

de RNAguardTM (Amerham Pharmacia), 4 µL de 5X First-Strand Buffer 

(Invitrogen), 0,4 µL de MgCl2 50 mM e 2 µL de DTT 0,1 M. A mistura foi pré-

incubada a 42ºC por 2 min, adicionou-se 1 µL da enzima SuperScriptTM II, e a 

reação foi incubada a 42ºC por 50 min. Posteriormente, a enzima foi inativada 

a 70ºC por 15 min. 

 

Após a RT-PCR, o cDNA foi tratado com RNAse H para remoção do RNA 

complementar, adicionando diretamente à mistura 1 U da enzima, e incubando 

a reação a 37ºC por 20 min. 

 

III.22.6 - PCR com cDNA 
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Para verificação da presença e integridade do cDNA, o produto de RT-PCR foi 

submetido a PCR. Todas as reações consistiram de 1X tampão para PCR 

(composição não divulgada pelo fabricante), 25 pmol de cada oligonucleotídeo, 

0,3 mM dNTP, 1,0 mM MgCl2, 1,0 U de Pfx DNA polimerase (Invitrogen) e água 

MilliQ estéril para um volume final de 50 µL de reação. As condições de 

ciclagem foram: 94ºC por 4 min, 35 ciclos de 94ºC por 30 s, hibridação por 30 s 

e 68ºC por 1 min, seguidos de uma extensão final a 68ºC por 10 min. Os pares 

de oligonucleotídeos e as respectivas temperaturas de hibridação testadas 

foram: XP_807429-forward-2/XP_807429-reverse (60°C); DGF-1 forward-

2/DGF-1 Reeverse (60°); e DGF1-F4-forward/DGF1-F4-reverse (64°C). Como 

controle, as mesmas reações foram feitas com as amostras de RNA para 

descartar a possibilidade de amplificação devido à contaminação do RNA 

extraído com DNA. 

 

III.23 – GENEALOGIA DE DGF-1 
 

III.23.1 – Alinhamento 

Para o estudo dessa família gênica na linhagem CL Brener, foram utilizadas 

somente as seqüências que satisfizessem duas condições: (1) as seqüências 

deveriam estar anotadas como não-pseudogenes pertencentes à DGF-1 e (2) a 

seqüência deduzida de aminoácidos deveria conter no mínimo 3.000 resíduos. 

A seqüência AAT77681 (Kim, et al., 2005) – referente a uma cópia telomérica 

de DGF-1 -  foi inclusa no alinhamento. Os alinhamentos de DNA e proteína 

foram feitos inicialmente com o programa ClustalW (Thompson, et al., 1994) e 

ajustados manualmente no editor de seqüências Seaview (Galtier, et al., 1996).  

 

III.23.2 – Genealogia inferida pelo método de “Neighbour Joining” 
 

Num estudo preliminar, foi feita uma filogenia, utilizando-se o algoritmo de 

“Neighbour Joining” (NJ) (Saitou and Nei, 1987), pelo programa Paup4.0b10 

(Swofford, 1998), considerando pesos iguais para qualquer substituição de 

aminoácido.  
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III.23.3 – Redes Genealógicas 

Em seguida, as seqüências XP_807429 (XM_802336) e XP_816326 

(XM_811233) foram excluídas dos alinhamentos e as genealogias 

reconstruídas como redes com o método de “NeighbourNet” (Bryant and 

Moulton, 2004), utilizando o programa Splitstree 4.6 (Huson, 1998). Para os 

dados de DNA, os parâmetros, como modelo, proporção de sítios invariantes e 

distribuição gama, foram otimizados pelo programa ModelTest 3.7 (Posada and 

Crandall, 1998). A rede inferida a partir do alinhamento de seqüências de 

proteína foi construída com o modelo JTT (Jones, et al., 1992).  

 

III.24 - ANÁLISE DA SEQUÊNCIA PREDITA DA PROTEÍNA DGF-1 

 

Para verificar se grupos de sequências possuíam domínios protéicos 

específicos, foi feito um sub-alinhamento com representantes, arbitrariamente 

selecionados, de cada grupo (A – E), definidos na genealogia inferida pelo 

método de NJ. Este alinhamento foi utilizado como “input” no programa 

TreeDom Viewer (Alako, et al., 2006), utilizado a ferramenta de predição de 

domínios InterProScan (Zdobnov and Apweiler, 2001). 

 

Também foi feita uma busca por sinais para peptídeo sinal e presença de 

hélices transmembranas em todas as sequências de DGF-1 da linhagem CL 

Brener. Os servidores de predição utilizados foram, respectivamente, SignalP 

(Bendtsen, et al., 2004) e TMHMM (Krogh, et al., 2001; Sonnhammer, et al., 

1998), disponíveis em (CBS server)  

 

 

III.25 - PERFIL DO USO DE CÓDONS 

 

Para as análises do padrão de uso de códons, as sequências de DGF-1 da 

linhagem CL Brener foram divididas em pseudogenes e não-pseudogenes, 

segundo critério utilizado pelo T. cruzi Genome Database (GeneDB) (Hertz-
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Fowler, et al., 2004). O grupo de não-pseudogenes foi constituído pelas 

mesmas 130 sequências utilizadas na construção das genealogias, 

selecionadas por conterem mais de 9.000 nucleotídeos, começarem com o 

códon ATG de iniciação e terminarem com um códon de terminação (TGA, 

TAG ou TAA). O grupo de pseudogenes totalizou 136 sequências de tamanhos 

variados. O perfil de uso dos códons foi determinado utilizando-se o “Codon 

Usage Calculator” (“The Sequence Manipulation Suite”, Stothard, 2000). 

 

III.26 – ENTROPIA DE INFORMAÇÃO DE SHANNON 

 

A Entropia de Informação de Shannon (Shannon, 1948) foi calculada segundo 

a fórmula: 

 

! 

H = " P
i
log2 Pi

i=1

M

#  

 

onde Pi é a fração de aminoácido i, e M é o número de tipos diferentes de 

aminoácidos naquela posição.  

 

A entropia (H) foi calculada, em bits, para cada posição do alinhamento de 

sequências de aminoácidos, como uma medida absoluta da variabilidade entre 

as 130 sequências de DGF-1 da linhagem CL Brener (as mesmas utilizadas na 

genealogia) (Sequence Variability Server). 

 

 

III.27 – TESTES DE SELEÇÃO 
 

III.27.1 – Nei-Gojobori 
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Para testar se os segmentos de maior variabilidade no alinhamento de DGF-1 

estão sob pressão de seleção positiva, foram feitos dois testes. No primeiro 

teste, foi feita uma análise par a par, utilizando-se uma versão modificada do 

método de Nei-Gojobori (“transition/transversion bias” estimado = 2,812), no 

programa MEGA4 (Zhang, et al., 1998; Tamura, et al., 2007). A hipótese nula 

(H0: dN=dS) foi testada, usando um teste de t com infinitos graus de liberdade. 

Esse teste foi feito com quatro blocos do alinhamento, sendo dois 

representativos de regiões com alta entropia (alta variabilidade) e dois 

representativos de regiões com baixa entropia (maior grau de conservação). A 

seleção desses blocos foi feita com base no gráfico de Entropia de Shannon. 

Todas as posições contendo gaps foram eliminadas da análise. As estimativas 

de erro padrão foram obtidas por “bootstrap” (500 réplicas). 

 

III.27.2 – “Fixed Effects Likelihood Test” 
 

Alternativamente, foi feito um teste baseado em máxima verossimilhança (ML), 

utilizando-se o “Fixed Effects Likelihood Test” implementado no pacote HYPHY 

(Pond, et al., 2005). Esta análise considera códon por códon do alinhamento e 

usaram-se os seguintes parâmetros: Log “Likelihood” = -335170,486157056; 

“Shared Parameters”: AC=0,271895, AT=AC=0,271895, CG=AC=0,271895, 

CT=1, GT=AC=0,271895. “Phase” 2, “Nuc->Codon branch correction factor”: 

1,04211, “Raw scaling factor”: 1.04664, “Tree scaling factor” (S): 1.00435, 

usando dN/dS=1, Log “Likelihood” = -335503,973679166 e “Shared 

Parameters”: dN/dS=1. 
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IV – RESULTADOS 

 
IV.1 – BUSCA POR SEQUÊNCIAS SEMELHANTES A INTEGRINAS 

 

Utilizando a ferramenta TBLASTN (Altschul, et al., 1990) e a sequência de β7-

integrina humana como “query”, obteve-se a sequência TC1933 

(TC11278/TC11279) gerada no Projeto Genoma da linhagem CL Brener. Essa 

sequência apresentava uma fase aberta de leitura (ORF) de 9.690 pb e foi 

anotada como DGF-1 por apresentar 99,72% de identidade de sequência de 

nucleotídeo (100% de identidade de sequência de aminoácido) à sequência 

DGF-1 da linhagem Dm 28c de T. cruzi, descrita por Wincker e colaboradores 

(número de acesso no GenBank M90534) (Wincker, et al., 1990; Wincker, et 

al., 1992). 

 

A seqüência TC1933 também foi obtida nas buscas feitas com seqüências de 

outras β-integrinas. Na época, nenhuma seqüência foi obtida quando α-

integrinas foram utilzadas como “query”. 

 
IV.2 – AMPLIFICAÇÃO E CLONAGEM DE DGF-1 

 

Os oligonucletídeos DGF1-forward e DGF1-reverse foram desenhados com 

base na ORF TC1933 da linhagem CL Brener. Nas reações de amplificação 

foram obtidos fragmentos de diversos tamanhos, incluindo uma banda de 

aproximadamente 9,7 kb. Os produtos de PCR obtidos a partir de DNA 

genômico das linhagens G (grupo T. cruzi I) e Y (grupo T. cruzi II) são 

mostrados na figura 3. Como controle positivo, foi utilizado DNA genômico da 

linhagem Dm 28c. O sequenciamento dos fragmentos de tamanho abaixo do 

esperado mostrou que as mesmas não se tratavam de cópias menores de 

DGF-1 e incluíam sequências de transposons e genes de ACTase, DHODase e 
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da família de proteínas semelhantes a mucinas (“Mucin-like proteins”). Por essa 

razão, essas sequências foram excluídas do trabalho. 

 

Os fragmentos de 9,7 kb foram clonados em vetor pBluescript, resultando na 

obtenção de três clones da linhagem G (denominados G6, G8 e G18), um 

clone da linhagem Y (Y6) e cinco clones da linhagem CL Brener (CLB9, 

CLB10, CLB15, CLB17 e CLB20). O sequenciamento das extremidades dos 

insertos confirmou que, com exceção do clone G6, o início e o final de todas as 

sequências coincidiam com os da ORF 1933. A sequência do clone G6 

correspondia à região 540 – 7700 da mesma ORF. Para o sequenciamento 

completo dos genes, foram selecionados os clones G8 e Y6.  

 

 

 

 

Figura 3. Análise eletroforética em gel de agarose 6% 
dos produtos de amplificação de DGF-1. A seta 
vermelha indica o fragmento de interesse 
(aproximadamente 9,7 kb). λ : marcador λ Hind III; ct-: 
controle negativo da reação; Dm: linhagem Dm 28c; G: 
linhagem G; Y: linhagem Y. 
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IV.3 – SEQUENCIAMENTO DOS CLONES G8 E Y6 

 

A sequência completa dos clones G8 e Y6 foi obtida pelo método de “shotgun”. 

Para a montagem das sequências consenso (“contigs”), foram necessários 

aproximadamente 682 subclones de cada clone. O consenso do clone G8 

continha 9755 pb, com fase de leitura coincidente com a da ORF TC1933, ao 

passo que o consenso do clone Y6 apresentava 9.753 pb e, quando 

considerada a mesma fase de leitura das outras sequências, um códon de 

terminação nas posições 2194 – 2196.  

 

IV.4 – EXPRESSÃO HETERÓLOGA DE DGF-1 EM E. coli 

 

Uma vez que o tamanho estimado para a proteína codificada pela ORF 

TC1933 era de aproximadamente 335 kDa, decidiu-se expressar pequenas 

regiões da proteína. Embora tenham sido feitas diversas tentativas, foram 

obtidas apenas duas proteínas recombinantes. 

 

Proteína His6-G8-2: o fragmento correspondente às posições 2335 – 3090 do 

clone G8 (figura 6A) foi ligado ao vetor de expressão pET28a (+) em fusão com 

uma cauda de histidina (N-terminal). A proteína recombinante foi melhor 

expressa na linhagem BL21 (DE3) de E. coli a 23°C por 16 h e purificada a 

partir da fração insolúvel do lisado de bactérias (figura 4). Após purificação com 

resina de níquel, todo o eluato foi separado em gel de poliacrilamida 12% 

(SDS-PAGE) e a banda protéica de aproximadamente 31 kDa purificada do 

gel.  

 

Proteína GST-G8-4: o fragmento correspondente às posições 6447 – 7867 do 

clone G8 (figura 6A) foi ligado ao vetor pGEX 6P 3 em fusão com GST (N-

terminal). Os melhores resultados foram obtidos com a linhagem BL21 (DE3) 

de E. coli e indução da expressão a 23°C por 16 h (figura 5). Como não foi 

possível purificar a proteína recombinante com a resina de Glutationa-
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Sepharose (“Glutathione SepharoseTM, Amersham Pharmacia), optou-se por 

purificá-la diretamente do gel a partir da fração insolúvel do extrato de 

bactérias.  

 

Para testar a viabilidade do uso dessas proteínas recombinantes nos ensaios 

seguintes, foi feito um “Western blot” com um soro de coelho gerado contra 

tripomastigotas irradiados (linhagem Y); como controle negativo, foi usado um 

soro normal de coelho na mesma diluição. Como mostrado na figura 6B, o soro 

anti-T. cruzi reconheceu de maneira específica a proteína GST-G8-4. Como 

controles adicionais, foram utilizadas GST purificada e uma proteína de fusão 

com GST de outro organismo (loop1) para descartar a possibilidade de 

marcação devido à cauda da proteína recombinante. Embora em intensidades 

diferentes, tanto o soro imune quanto o soro normal de coelho reconheceram a 

proteína His6-G8-2. 

 

 

 

 

Figura 4. Frações das etapas de purificação da proteína recombinante His6-
G8-2 (indicada pela seta vermelha). Gel de poliacrilamida 12% (SDS-PAGE) 
corado com “Coomassie blue” com as frações resultantes da purificação da 
proteína His6-G8-2. M: marcador; NI: extrato de bactérias antes da indução; I: 
extrato de bactérias após a indução com 1mM IPTG a 23oC por 18 h; FI: 
fração insolúvel do extrato; FT: “flow through”, fração que não se ligou à 
resina de níquel; B1: primeira lavagem com o “binding buffer”; W1: primeira 
lavagem com o “wash buffer”. 
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Figura 5. Indução da expressão da proteína recombinante GST-
G8-4 (indicada pela seta vermelha). M: marcador de massa 
molecular; NI: extrato de bactérias antes da indução; I: extrato de 
bactérias após a indução; Sol: fração solúvel do extrato; Ins: 
fração insolúvel do extrato. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Segmentos expressos de DGF-1. (A) Regiões correspondentes 
ao clone G8. (B) “Western blot” com soro de coelho anti-T. cruzi (1:2000). 
As setas vermelhas indicam as posições esperadas para as proteínas 
recombinantes His6-G8-2 (2.3) e GST-G8-4 (4.3). Controles negativos: 
GST e loop1 (proteína recombinante de fungo, com cauda de GST). 
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IV.5 – DGF-1 É EXPRESSA NA SUPERFÍCIE DE TRIPOMASTIGOTAS 

 

Para verificar se membros de DGF-1 são expressos na superfície de formas 

tripomastigotas, foram feitos dois ensaios independentes: a citometria de fluxo 

(FACS) com parasitas vivos e a biotinilação de proteínas de superfície. 

 

Para a citometria de fluxo, formas tripomastigotas vivas foram incubadas com 

soro anti-(His6-G8-2), soro pré-imune ou anticorpo monoclonal anti-His. Os 

quatro soros anti-(His6-G8-2) testados se ligaram à superfície de parasitas das 

linhagens G e Y, ao passo que quase não houve ligação com o soro pré-imune 

(figura 7A e 7C, respectivamente). O anticorpo monoclonal contra a cauda de 

histidina foi usado como um controle adicional, para descartar a hipótese de 

que a reação obtida com os anticorpos anti-(His6-G8-2) fosse devido à ligação 

destes a proteínas com segmentos ricos em histidina. Nenhuma diferença foi 

observada entre o perfil obtido com o soro pré-imune e o anticorpo monoclonal 

anti-His (figuras 7B e 7D). 
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Figura 7. DGF-1 é expressa na superfície de tripomastigotas de cultura 
(TCT). Citometria de fluxo com parasitas vivos das linhagens G (painéis A 
e B) e Y (painéis C e D), utilizando soro policlonal anti-(His6-G8-2) (Soros 1 
a 4), soro pré-imune e anticorpo monoclonal anti-His. Os histogramas são 
representativos de todas as réplicas (número de parasitas vs. intensidade 
relativa de fluorescência expressa em unidades arbitrárias em escala 
logarítmica). 

 

 

Em ensaios de “Western blot”, os anticorpos policlonais anti-(His6-G8-2) 

reconheceram uma proteína de peso molecular aproximado de 250 kDa e, em 

um padrão de marcação mais fraco, outras bandas de menor tamanho (figura 

8, coluna L). As proteínas da superfície de tripomastigotas (linhagem Y) foram 

biotiniladas e isoladas com uma resina de streptavidina-agarose. Anticorpos 

anti-(His6-G8-2) reconheceram proteínas tanto na fração não-ligada à 

streptavidina (figura 8, coluna U), quanto na fração ligada (proteínas 

biotiniladas) (figura 8, coluna B). Assim como observado no lisado total de 

parasitas, a banda de 250 kDa era a espécie prevalente na fração que não se 

ligou à streptavidina, ao passo que as proteínas biotiniladas reconhecidas 
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pelos anticorpos anti-(DGF-1) revelaram um padrão muito mais complexo com 

bandas entre 150 kDa e 250 kDa. Como controle negativo, a mesma 

membrana foi reutilizada e incubada com um anticorpo contra uma proteína 

citosólica (Oligopeptidase B), detectada apenas no lisado total de parasitas e 

na fração não-ligada à streptavidina. 

 

 

 

 

Figura 8. “Western blot” de proteínas biotiniladas de superfície e de 
sobrenadante de cultura de trypomastigotas da linhagem Y, utilizando 
soro policlonal anti-(His6-G8-2) (diluição 1:500). B: proteínas biotiniladas 
de superfície; L: lisado total de parasitas; U: fração não-ligada à 
streptavidina; PCM: meio condicionado de parasitas (sobrenadante de 
cultura). 

 

 

IV.6 – PROTEÍNAS DE DGF-1 SÃO LIBERADAS NO SOBRENADANTE DE 
CULTURA 

 

Por “Western blot”, observou-se que os anticorpos anti-(His6-G8-2) 

reconheciam proteínas presentes no meio condicionado (PCM) de 

tripomastigotas da linhagem Y, em um padrão de complexidade similar ao 

observado com as proteínas biotiniladas de superfície (figura 8). A preparação 

do meio condicionado foi ajustada de modo que a quantidade de proteínas 
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derivadas da lise de parasitas mortos fosse minimizada, em níveis não 

detectáveis pelo anticorpo anti-Oligopeptidase B. 

 

IV.7 – GENEALOGIA DE DGF-1 
 

Embora tenham sido depositadas 565 sequências de DGF-1 no banco de 

dados do genoma da linhagem CL Brener, apenas as cópias anotadas como 

não-pseudogenes e com tamanho superior a 9.000 pb foram utilizadas nos 

alinhamentos. Os alinhamentos completos de DNA e aminoácidos continham 

10.926 e 3.641 posições, respectivamente, e incluíram 130 sequências. 

 

Inicialmente, a fim de se obter uma aproximação da genealogia de DGF-1, uma 

árvore filogenética foi construída, utilizando-se o método de “Neighbour 

Joining” com distância média de caracteres (opção “mean character distance”), 

no programa PAUP 4.0b10. Embora nenhum taxon externo (“outgroup”) tenha 

sido utilizado na inferência, duas sequências (XP_807429 e XP_816236) se 

posicionaram como tal, por apresentarem menos de 65% de similaridade de 

sequência de aminoácido em relação ao demais membros dessa família gênica 

(figuras 9). Por essa razão e para resolver de forma mais acurada a relação 

entre o restante da família, essas duas sequências foram retiradas dos 

alinhamentos, e a genealogia reconstruída utilizando o método de “Neighbour-

Net”. 

 

Para reconstruir a genealogia de DGF-1 a partir do alinhamento de sequências 

de DNA, todos os parâmetros foram otimizados, usando os programas 

ModelTest 3.7 e PAUP 4.0b10. O modelo selecionado foi o “General Time 

Reversible” (GTR) (Tavaré, 1986), com os seguintes parâmetros: freqüências 

de bases (freqA = 0,1443; freqC = 0,2677; freqG = 0,3342; freqT = 0,2538), 

matriz de taxa de substituição (A-C = 1,0930; A-G = 2,9836; A-T = 1,0322; C-G 

= 0,3615; C-T = 3,1852; G-T = 1,0000), proporção de sítios invariantes (I = 

0,1797) e distribuição gama (α = 0,6300) (Yang, 1996). 
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Para facilitar a comparação entre as genealogias inferidas pelos métodos de 

NJ e Neighbour-Net, as sequências foram coloridas de acordo com suas 

posições na árvore de NJ (figura 9). Como pode ser observado na figura 9, 

DGF-1 é composta por dois grupos principais de sequências (grupos A e B), 

que contêm a maior parte dos membros (66 e 51 sequências, 

respectivamente). O restante da família pode ser separada em um terceiro 

grupo menor (C a E, figura 9). Em todas as inferências, as sequências 

destacadas em vermelho, rosa, amarelo, laranja e azul se agruparam (figuras 

9, 10 e 11). As principais incongruências referem-se ao posicionamento das 

sequências indicadas em roxo (grupo A1) e cinza (grupo B2), pois embora 

formem clados monofiléticos na árvore de NJ, sua posição variou 

consideravelmente nas redes (figura 10 e 11). É correto assumir que a 

inferência mais acurada seria a obtida pelo método de Neighbour-Net a partir 

dos dados de DNA, uma vez que este método considera eventos reticulados 

(Bryant and Moulton, 2004; Posada and Crandall, 2001). Além disso, foram 

utilizados parâmetros otimizados pelo programa ModelTest (Posada and 

Crandall, 1998). Assim, de acordo com a rede mostrada na figura 10, algumas 

sequências do grupo A1 são, na verdade, mais próximas do grupo B2.  

 

Ambas as análises por NJ e Neighbour-Net sugerem a ocorrência de extensiva 

duplicação gênica em um curto intervalo de tempo, e a presença de arestas 

paralelas nas redes indica a ocorrência de eventos reticulados, como 

recombinação, hibridização e conversão gênica. 
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Figura 9. Genealogia construída a partir do alinhamento de sequências 
de aminoácidos, utilizando o método de “Neighbour Joining”. 
Cladograma (A) e Filograma (B) foram inferidos como uma 
aproximação da genealogia de DGF-1. Os nomes das sequências 
foram coloridos de acordo com o grupo ou subgrupo a que pertencem 
nessa inferência, e o mesmo esquema foi mantido nas outras 
genealogias. Os valores de “bootstrap” são mostrados no filograma. 
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Figura 10. Rede genealógica inferida pelo método de “Neighbour-Net” a 
partir do alinhamento de DNA. As cópias XP_807429 e XP_816326 foram 
excluídas e a genealogia reconstruída usando o método de GTR As 
sequências foram coloridas de acordo com suas posições na árvore de NJ. 
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Figura 11. Rede genealógica inferida por “Neighbour-Net” a partir do alinhamento 
de aminoácidos. As cópias X_807429 e XP_816326 foram excluídas e a 
genealogia reconstruída utilizando o modelo JTT. As sequências foram coloridas 
de acordo com as suas posições na árvore de NJ. Os valores de “bootstrap” 
foram substituídos por símbolos: asteriscos: 95-100%; círculos:90-95%; 
triângulos: 50-80%; valores abaixo de 50% foram omitidos. 
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IV. 8 –DGF-1 E OUTRAS INTEGRINAS 

 

Como pode ser observado na figura 12 a sequência M90534 de Dm 28c possui 

cinco regiões com alta similaridade à sequência “query”. Na sequência da β7-

integrina, essa região de similaridade corresponde aos aminoácidos 

localizados entre as posições 103 a 613, compreendendo domínios de “EGF-

like” e domínios de Fator de von Willebrand do tipo A.  

 

Compilando os dados disponíveis para as 130 sequências utilizadas nos 

alinhamentos, foi possível observar uma estrutura comum a todos os membros 

dessa família. Todas as seqüências utilizadas na construção da genealogia de 

DGF-1 e a seqüência do clone G8 apresentam sete domínios “EGF-like” em 

posições conservadas e de sete a nove hélices transmembrana na região C-

terminal da seqüência. Domínios “EGF-like” (semelhantes ao fator de 

crescimento epidermal) são normalmente encontrados na região extracelular 

de proteínas de superfície ou em proteínas secretórias (Appella, et al., 1988). 

As regiões transmembranas apresentam vários motivos GxxxG, também 

encontrados nas proteínas SIB de D. discoideum (Cornillon, et al., 2006). Tais 

motivos parecem estar envolvidos na oligomerização de complexos de 

membrana (Cosson and Bonifacino, 1992; Russ and Engelman, 2000; 

Schneider and Engelman, 2004). Das 130 sequências estudadas, 84 

apresentam peptídeo sinal e 53 apresentam pelo menos um tripeptídeo RGD, 

que, na maioria dos casos, é encontrado em posições conservadas no 

alinhamento.  
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    Figura 12 
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Figura 12. DGF-1 apresenta similaridade significativa à sequência de β7 integrina 
humana. (A) Representação esquemática das regiões de similaridade entre as 
duas sequências. As posições dos domínios mostrados estão indicadas entre 
parênteses. SP: peptídeo sinal; VWFA: domínio do tipo A do Fator de von 
Willebrand; TMH: hélice transmenbrana. Posição das regiões I – V na sequência 
deduzida de aminoácidos da ORF TC1933 - I: 1-261; II: 1478-1889; III: 2009-
2386; IV: 2028-2267; V: 2278-2672. Os números indicados em parênteses na 
ORF TC1933 representam a porcentagem de identidade de aminoácido em 
relação à β7-integrina humana e o “e-value” obtido por BLAST. O fragmento do 
clone G8 expresso em fusão com uma cauda de histidina também é mostrado na 
figura (as posições correspondentes na sequência TC1933 estão indicadas em 
parênteses). (B) Alinhamento da sequência “query” de β7-integrina humana e as 
cinco regiões da ORF TC1933. Os resíduos conservados são mostrado em preto 
(100% de conservação), cinza (80% de conservação) e cinza claro (60% de 
conservação).
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Figura 13. Mapa dos domínios funcionais e estruturais de representantes dos 
subgrupos de DGF-1. Os padrões de cores foram adotados de acordo com a posição 
de cada seqüência na filogenia inferida pelo método de NJ. Números de acesso no 
banco InterPro de domínios protéicos: “Ankyrin” (IPR002110); ConA-like 
lectin/glucanases (IPR008985) – domínios de glucanases/lectinas semelhantes à 
Concanavalina A; EGF-1 (IPR001336) – domínio semelhante ao fator de crescimento 
epidermal de tipo 1; EGF-2 (IPR001438) – domínio semelhante ao fator de 
crescimento epidermal de tipo 2; Immunoglobulin E-set (IPR014756); PbH1 
(IPR06626) – “repeats” paralelos de beta-hélices; “Pectin lyase-like” (IPR011050) – 
domínios semelhantes a pectina-liases. 

 

 

A figura 13 mostra a distribuição de domínios funcionais e estruturais entre os 

subgrupos de DGF-1. Embora não seja uma regra geral, nota-se que alguns 

subgrupos de seqüências apresentam a mesma organização, como as cópias 

BAC D6C e XP_810258, e XP_818355 e XP_819657. Todas as sequências, 

com exceção de XP_807429 e XP_816326, apresentam domínios semelhantes 

a pectina-liases, que são característicos de enzimas com substratos 

polissacarídeos (Jenkins, et al., 1998). Essa observação é corroborada pela 
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presença de domínios de lectina/glucanases semelhantes à Concanavalina A 

na porção extracelular de quase todas as seqüências. Além disso, algumas 

cópias possuem “ankyrin repeats”, um dos motivos mais comuns de interação 

proteína-proteína (Sedgwick and Smerdon, 1999; Li, et al., 2006). 

 

IV.9 – SEQUÊNCIAS XP_807429 e XP_816326 

 

Como visto na árvore de NJ (figura 9), duas cópias de DGF-1, XP_807429 e 

XP_816326, se comportaram quase como “outgroups” na genealogia, pois 

embora apresentem 96% de identidade de sequência de nucleotídeo entre si, 

sua similaridade em relação aos demais membros da família é inferior a 65%. A 

sequência XP_816326 foi descrita como um haplótipo “Esmeraldo-like”, ou 

seja, pertencente ao grupo T. cruzi II. Já a sequência XP_807429 representaria 

um haplótipo “non-Esmeraldo-like”. 

 

Comparando os domínios preditos dessas duas copias em relação ao restante 

da família, observou-se que embora o domínio semelhante à pectina-liase 

(“pectin lyase-like”) estivesse ausente, foi detectado um “fold” semelhante à 

imunoglobulina (“Immunoglobulin-like fold”) e um domínio de inibidor de 

cisteína-proteinase (figura 13). O primeiro consiste de uma beta-sandwich de 

sete ou mais fitas em duas folhas constituindo uma topologia de chave grega 

(Murzin, et al., 1995). Um tipo particular desse domínio seria o “early set” ou “E 

set Immunoglobulin-like fold”, possivelmente associado às superfamílias e 

Imunoglobulinas e de Fibronectina de tipo III (Bork, et al., 1994; Halaby and 

Mornon, 1998). 

 

Para verificar a existência de copias semelhantes nas linhagens G e Y, foi feito 

RT-PCR a partir de RNA total de epimastigotas e tripomastigotas. O cDNA 

resultante foi utilizado como molde para amplificação por PCR, utilizando 

oligonucleotídeos específicos (XP_807429-forward-2 e XP_807429-reverse). O 

produto esperado conteria aproximadamente 620 pb e corresponderia à região 

9433 – 10056 das sequências XP_807429/XP_816326. Como esperado, a 
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análise da sequência desses produtos de PCR revelou que a linhagem Y 

(grupo T. cruzi II) continha uma única cópia com 99% e 94% de identidade 

(nucleotídeo) em relação às sequências XP_816326 e XP_807429, 

respectivamente (a identidade de sequência de aminoácidos era de 98% e 

93%, respectivamente). Surpreendentemente, a cópia da linhagem G (grupo T. 

cruzi I) era mais similar a XP_816326 (respectivamente 96% e 92% de 

identidade de nucleotídeo e aminoácido) do que a XP_807429 (94% de 

identidade). Não foi observada diferença entre as sequências obtidas a partir 

de cDNA de tripomastigotas e epimastigotas. 

 

IV.10 – USO DO PERFIL DE USO DOS CÓDONS PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
SEQUÊNCIAS EXPRESSAS 

 

Em vista do alto número de cópias de DGF-1 no genoma de CL Brener, 

emerge uma questão central no estudo dessa família gênica: quais cópias são 

expressas e em que circunstâncias? O perfil de uso dos códons poderia ser um 

bom preditor, uma vez que pseudogenes tendem a apresentar um uso 

homogêneo de códons sinônimos. Assim, a freqüência de uso dos códons foi 

calculada para os aminoácidos Alanina, Glicina, Prolina, Treonina e Valina, 

para os quais existem quatro códons sinônimos possiveis.  

 

Analisando as 130 sequências de CL Brener, consideradas como não-

pseudogenes, observou-se uma alta preferência por codons com as bases G 

ou C na terceira posição (figura 14). Isso porque embora o conteúdo de GC no 

genoma de CL Brener seja de 51%, esse número é levemente maior nas 

sequências codificadoras de proteínas (53,4%) (El-Sayed, et al., 2005). A 

freqüência média de GC na terceira posição de codons sinônimos e nao-

sinônimos, ou seja, considerando todos os aminoácidos, é de 78,5%. Tal 

preferência também foi observada, quando se considerou o perfil individual de 

sequências detectadas por RT-PCR (figura 14B, 14C, 14D).  
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Figura 14. Perfil de uso de códons em sequencias de DGF-1 anotadas como 
pseudogenes e não-pseudogenes. Foram usados apenas os aminoácidos para os 
quais existem quatro códons sinônimos possíveis: ALA (alanina), GLY (glicina), PRO 
(prolina), THR (treonina) e VAL (valina). As barras representam as freqüências medias 
relativas calculadas para 130 não-pseudogenes (A) e 136 pseudogenes (B) da 
linhagem CL Brener. As barras de erro representam o desvio padrão de cada conjunto 
de dados. Painéis B – D: freqüências relativas de cópias expressas, detectadas por 
RT-PCR (XP_813667, XP_807118 e XP_807429, respectivamente). Painéis F – H: 
representativos de pseudogenes (Tc00.1047053509659.20, Tc00.1047053509075.20 e 
Tc00.1047053505557.20, respectivamente). As linhas tracejadas indicam a freqüência 
relativa esperada, se todos os códons sinônimos fossem usados uniformemente. 
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Por outro lado, embora o perfil médio dos pseudogenes tenha sido similar ao 

de não-pseudogenes, o alto desvio padrão observado (figura 14E) mostra que 

algumas seqüências estão muito próximas do esperado para um pseudogenes 

(linha tracejada, figuras 14F, 14G e 14H). Isso também pode indicar que alguns 

pseudogenes são recentes ou ainda que algumas cópias estão erroneamente 

anotadas. 

 
IV.11- VARIABILIDADE DE SEQUÊNCIA E SELEÇÃO 

 

Em um dado alinhamento pode-se encontrar posições com diferentes graus de 

conservação/variablidade entre as seqüências relacionadas. Num trabalho de 

1977, Kabat e colaboradores (Kabat, et al., 1977) descreveram um método 

estatístico para identificar dentro das regiões variáveis das cadeias leve e 

pesada de imunoglobulinas quais posições estariam envolvidas no 

reconhecimento de antígenos, comparando seus resultados com dados de 

cristalografia. Os autores observaram que enquanto posições importantes no 

reconhecimento antígeno-anticorpo apresentavam maior variabilidade, 

aminoácidos com função estrutural encontravam-se em posições de 

variabilidade relativamente baixa. 

 

A Entropia de Shannon (Shannon, 1948) também pode ser utilizada para medir 

a variabilidade de cada posição em um alinhamento, medindo o conteúdo de 

informação na mesma. Um gráfico de entropia foi obtido para as 3.641 

posições do alinhamento de 130 seqüências de DGF-1 (todas da linhagem CL 

Brener) (figura 15A). Tipicamente, posições com entropia H ≥ 2,0 são 

consideradas variáveis, ao passo que posições com H < 2,0 são consideradas 

conservadas. Observou-se que, no geral, DGF-1 é uma família bastante 

conservada, contendo algumas regiões curtas de alta variabilidade, o que pode 

indicar importância funcional e/ou estrutural (Capra and Singh, 2007). 

 

Para verificar se há uma relação direta entre alta entropia e seleção positiva, 

foram feitos dois testes de seleção. O método padrao para detectar evolução 

molecular adaptativa em sequências de DNA codificadoras para proteínas é 
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pela comparação das taxas de substituições não-sinônimas (dN) e sinônimas 

(dS) através da razão dN/dS (ω) (Miyata and Yasunaga, 1980). O valor ω mede 

a diferença entre essas taxas baseada num modelo de substituição do códon. 

Se uma substituição de aminoácido for neutra, ela será fixada com a mesma 

taxa que uma mutação sinônima, com ω=1. Se a mudança do aminoácido for 

deletéria, a seleção negativa reduzirá sua taxa de fixação, logo ω < 1. Apenas 

quando a mudança de aminoácido oferecer uma vantagem seletiva, ela será 

fixada a uma taxa mais alta que uma mutação sinônima, com ω > 1 (Pérez-

Losada, et al., 2007). 

 

Com base no gráfico de entropia (figura 15A), foram selecionadas quatro 

regiões (blocos) do alinhamento de sequências de DNA. Utilizando-se uma 

versão modificada do método de Nei-Gojobori, foi observado que mesmo 

contendo altos valores de entropia, os blocos 2 e 3 parecem estar sob um 

regime de evolução neutra e seleção negativa, respectivamente (tabela 5).  

 

Alternativamente, foi feito um segundo teste, baseado numa análise de 

verossimilhança, levando-se em consideração códon por códon de todo o 

alinhamento. A razão dN/dS (ω) para todas as posições é mostrada na figura 

15C. Para facilitar a visualização dos resultados, são mostradas apenas as 

posições para as quais a hipótese nula, ou seja, evolução neutra, foi rejeitada. 

Ao contrário da idéia comumente aceita de que a alta variabilidade está sempre 

associada com seleção positiva, os resultados deste teste não mostram uma 

correlação direta entre os valores de Entropia de Shannon (H) e a razão dN/dS 

(ω) (figuras 15A, 15B e 15C). Se houvesse tal correlação, esperar-se-ía certa 

proporcionalidade entre os valores de H e ω, o que não foi observado (figura 

15D). Das 327 posições de códons que estariam sob seleção positiva, 165 

apresentaram valores de H < 1,2. Por outro lado, baixos valores de entropia  

estão fortemente correlacionados com seleção negativa, visto que apenas 87 

de 1464 posições sob seleção negativa apresentaram valores H ≥ 1,2 (figura 

16).  
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Figura 15. Relação entre valores de entropia e seleção positiva/negativa. (A) 
Valores de Entropia de Shannon (H) (em bits) para cada posição do alinhamento 
de sequências de aminoácidos e a localização dos blocos 1 a 4, representativos 
de regiões de alta (blocos 2 e 3) e baixa entropia (blocos 1 e 4). (B) Codons sob 
seleção positiva/negativa. O eixo das abscissas indica a posição no alinhamento 
de DNA; o eixo das ordenadas representa o nível de significância para rejeitar a 
hipótese nula (neste caso, a evolução neutra), que foi calculado como |valor de p 
– 1|. Valores positivos e negativos no eixo y indicam a ocorrência de seleção 
positiva (1 – valor de p) e negativa (valor de p – 1), respectivamente. (C) Razão 
dN/dS (ω) para todas as posições do alinhamento de DGF-1, calculada pelo 
“Fixed Effects Likelihood test”. (D) Razão ω/H para todas as posições (posições 
com H = 0 foram excluídas).  
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Figura 16. Relação entre valores de Entropia de Shannon (H) e dN/dS (ω). Os 
valores de entropia (H) e dN/dS foram calculados para cada posição do 
alinhamento de DNA de 130 sequências de DGF-1 da linhagem CL Brener. 
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Tabela 5. Teste de seleção baseado nas diferenças entre as taxas de substituições não-sinônimas e sinônimas (utilizando o 

método modificado de Nei –Gojobori) 

Região1 dN SE2 dS SE2 dN-dS SE2 Stat3 Prob4 Resultado 

Bloco 1 (301-780) 0,0479 0,0052 0,0804 0,0091 -0,0325 0,0099 -3,3253 0,0012 Seleção Negativa 

Bloco 2 (3022-3627) 0,2170 0,0120 0,2286 0,0120 -0,0116 0,024 -0,0778 0,4382 EvoluçãoNeutra 

Bloco 3 (4243-4983) 0,1714 0,0110 0,2265 0,0118 -0,0551 0,019 -3,9797 0,0001 Seleção Negativa 

Bloco 4 (9022-10083) 0,0443 0,0036 0,1112 0,0074 -0,0669 0,009 -7,9922 0,0000 Seleção Negativa 
1 Posição dos blocos no alinhamento de DNA é mostrada entre parênteses 
2Variância da diferença computada pelo método de “bootstrap” (500 réplicas) 
3 Estatística utilizada pelo programa para calcular a probabilidade 
4Valores de p<0,05 foram considerados significativos no nível de 5% para rejeição da hipótese nula


