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RESUMO 

 

SOUZA, K. M. Estudo do gene Xeroderma Pigmentosum complementation group C (XPC) de 

tripanossomatídeos: expressão do gene de Trypanosoma evansi em Trypanosoma cruzi. 2017. 

105 p. Dissertação de Mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular. Universidade do Estado de 

Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular, 

Lages, 2017. 

 

O material genético dos seres vivos é constantemente danificado, ameaçando assim, o equilíbrio e 

manutenção dos mesmos. Diante disto, as células dispõem de vários mecanismos de reparo do 

DNA para corrigir danos que possam causar mutações ou até mesmo morte celular. Entre estes 

mecanismos está o Reparo por Excisão de Nucleotídeos (NER- do inglês Nucleotide Excision 

Repair) que repara o DNA através do trabalho de uma série de proteínas. Uma delas é a Xeroderma 

Pigmentosum complementation group C (XPC) que tem sido alvo de vários estudos em diferentes 

organismos em função da importância de seu envolvimento em processos celulares. Diante disto, 

resolveu-se estudar o gene codificador da proteína XPC em tripanossomatídeos utilizando como 

modelos experimentais as espécies Trypanosoma evansi e Trypanosoma cruzi. Para isto, o presente 

trabalho inseriu uma cópia do gene XPC de T. evansi (TevXPC) em uma cepa selvagem de T. cruzi 

e comparou o crescimento desta célula (aqui denominada TevXPC) com o crescimento de uma 

célula TcXPC: T. cruzi superexpressor de seu próprio gene XPC (TcXPC). A cinética de 

crescimento destas células foi observada na presença e ausência de cisplatina, uma droga que causa 

danos no DNA que podem ser reparados pelo NER. Os resultados mostraram que em condições 

normais, TevXPC apresentou crescimento mais lento em relação TcXPC e à cepa selvagem de T. 

cruzi. Isto sugere que o gene exógeno pode ter causado algum problema na célula, resultando em 

sua dificuldade para se multiplicar. Além do mais, quando as células testadas foram expostas à 

cisplatina em uma dose capaz de retardar o crescimento de T. cruzi temporariamente, a célula 

TcXPC conseguiu recuperar o seu ritmo de multiplicação em menos tempo do que a célula 

selvagem. No entanto, as células TevXPC, que por um longo período tempo anterior à realização 

deste experimento foram divididas em duas populações e cultivadas separadamente, porém nas 

mesmas condições, apresentaram comportamentos diferentes diante do tratamento com a droga: 

uma população retomou o crescimento de forma mais rápida do que a outra. Acredita-se que isto 

ocorreu pelo fato de que ao inserir o gene exógeno TevXPC em T. cruzi e causar problemas para 

esta célula, ambas as populações modificaram o seu metabolismo de forma diferente para contornar 

este problema. Esta diferença no metabolismo entre as duas populações de TevXPC pode ter sido 

o fator que fez com que elas reagissem de forma diferente ao tratamento com cisplatina. Com base 

na observação da cinética de crescimento das células na ausência e presença da droga, sugere-se 

que os genes TevXPC e TcXPC, apesar de serem ortólogos, não são complementares.  

 

Palavras-chave: Reparo por Excisão de Nucleotídeos (NER). Xeroderma Pigmentosum 

complementation group C (XPC). T. evansi. T. cruzi. 

 

  



 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

SOUZA, Ketriane Mota. Study about Xeroderma Pigmentosum complementation group C 

(XPC) gene of trypanosomatids: expression of the Trypanosoma evansi gene in Trypanosoma 

cruzi. 2017. 105 p. Dissertation (Master in Biochemistry and Molecular Biology) – University of 

Santa Catarina State, CAV-UDESC. Master’s Multicentric Program in Biochemistry and 

Molecular Biology, Lages, SC, 2017. 

 

The genetic material of living beings is constantly damaged, threatening the balance and 

maintenance of them. For this, the cells have several mechanisms of DNA repair to correct damages 

that can cause mutations or even cell death. One of these mechanisms is the Nucleotide Excision 

Repair (NER), which repairs DNA through the cooperation of a series of proteins. Xeroderma 

Pigmentosum complementation group C (XPC) is one of these proteins, it has been the target of 

several studies in different organisms due to the importance of their involvement in cellular 

processes. In view of this, it was studied the gene encoding the XPC protein in trypanosomatids 

using the species Trypanosoma evansi and Trypanosoma cruzi as experimental models. It was 

inserted a copy of the T. evansi XPC gene (TevXPC) into a wild type T. cruzi strain and compared 

the growth of this cell (here called TevXPC) with the growth of a TcXPC cell: T. cruzi 

superexpressor of its own XPC gene (TcXPC). The growth kinetics of these cells was observed in 

presence and absence of cisplatin, a drug causing DNA damage that can be repaired by NER. Under 

normal conditions, TevXPC cell showed slower growth in relation to TcXPC and wild type T. 

cruzi. This suggests that the exogenous gene may have caused some problem in the cell, resulting 

in its difficulty to multiply. Furthermore, when all cells were exposed to cisplatin at a dose capable 

of temporarily slowing the T. cruzi growth, the TcXPC cell was able to regain its rate of 

multiplication in less time than wild cell. However, TevXPC cells, which for a long period of time 

prior to this experiment were divided into two populations and cultured separately under the same 

conditions, presented different behaviors: a population restored growth faster than the other. This 

is believed to be due insertion the exogenous TevXPC gene into T. cruzi that caused problems for 

this cell. Then both populations modified their metabolism differently to circumvent this problem. 

Difference in metabolism between the two TevXPC populations may have been the factor for these 

two cells react differently to treatment with cisplatin. Based on the observation of the kinetics of 

cell growth in the absence and presence of the drug, it is suggested that TevXPC and TcXPC genes, 

although orthologous, are not complementary. 

 

Keywords: Nucleotide Excision Repair (NER). Xeroderma Pigmentosum complementation group 

C (XPC). T. evansi. T. cruzi. 
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Figura 27 -  Avaliação do crescimento das cepas T. cruzi selvagem (WT), superexpressora de

 TcXPC (TcXPC), expressoras de TevXPC (TevXPC 1 e TevXPC 2) e heminocaute para

 TcXPC (TcXPC+/-). Teste estatístico t student (P<0.05): (*) diferença significativa

 entre WT e TcXPC, (*) diferença significativa entre WT e TevXPC 1, (*) diferença

 significativa entre WT e TevXPC 2, (*) diferença significativa entre WT e TcXPC +/-.

 Todos os parasitos foram deixados em uma mesma concentração inicial, cultivados em

 meio LIT e contados diariamente. Resultados representativos de três experimentos

 independentes. ............................................................................................................ 88 

Figura 28 -  Avaliação do crescimento, na presença de 300 µM de cisplatina, das cepas (1) T. cruzi

 selvagem (WT), (2) superexpressora de TcXPC (TcXPC), (3 e 4) expressoras de

 TevXPC (TevXPC 1 e TevXPC 2) e (5) heminocaute para TcXPC (TcXPC+/). As

 linhas contínuas representam as células controle, enquanto as linhas pontilhadas

 representam as células tratadas com cisplatina. (*) diferença estatisticamente

 significativa entre o ponto tratado e não tratado com cisplatina (P<0.05, teste t student).
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1    INTRODUÇÃO 

 

Os tripanossomatídeos são um grupo de protozoários no qual se encontram parasitas de 

importância médica e econômica, pois causam doenças em humanos e em animais da indústria 

pecuária. O gênero Trypanosoma inclui espécies como T. cruzi e T. evansi, causadores da “Doença 

de Chagas” em humanos e “Mal das Cadeiras” ou “Surra” em animais, respectivamente. Enquanto 

T. cruzi tem atingido cerca de 6 a 7 milhões de pessoas em todo o mundo, T. evansi é o tripanossoma 

patogênico que apresenta a maior distribuição geográfica mundial e atinge o maior número de 

hospedeiros. Atualmente, estas duas espécies são utilizadas em pesquisa básica com o intuito de 

investigar diferentes processos celulares e em pesquisa aplicada que visa o desenvolvimento de 

estratégias para o combate das doenças causadas por estes parasitas.  

Diante disto, estudar os mecanismos de reparo do DNA nestes organismos é de suma 

importância, uma vez que o estudo nesta área pode trazer mais conhecimento a respeito de 

processos importantes para a sobrevivência destes protozoários e combate dos mesmos. O material 

genético das células constantemente é alvo de agentes genotóxicos que podem causar mutações ou 

danos no DNA que acarretam em problemas para viabilidade celular ou até a morte da mesma. 

Neste contexto, o Reparo por Excisão de Nucleotídeos (NER- do inglês Nucleotide Excision 

Repair), é um dos sistemas que repara parte das lesões que ocorrem no DNA das células. Ele faz o 

reconhecimento de um dano presente no DNA, retira parte da fita que contém esta lesão e sintetiza 

um novo fragmento de nucleotídeos no local onde a fita foi retirada.  

O NER repara o DNA através do trabalho de uma série de proteínas, sendo que uma delas 

é a Xeroderma Pigmentosum complementation group C (XPC). Esta proteína está envolvida no 

reconhecimento dos danos no DNA que são reparados por uma sub-via do referido mecanismo e 

também em outros processos celulares importantes. Até o presente momento, pesquisas têm 

realizado a expressão desta proteína em diferentes organismos para compreender melhor sua 

atuação na sobrevivência dos seres vivos.  
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2    REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2. 1    TRIPANOSSOMATÍDEOS 

 

Flagelados unicelulares da família Trypanosomatidae são parasitas encontrados em todas 

as classes de vertebrados (OVERATH et al., 2001). São protozoários de importância médica e 

econômica, uma vez que causam doenças infecciosas em humanos e animais da indústria pecuária 

(BARTHOLOMEU et al., 2014). Apresentam ampla variação morfológica entre suas espécies, 

embora o citoesqueleto e estruturas membranosas sejam bem conservados (WHEELER et al., 

2013). 

Para completar seu ciclo de vida, parasitas tripanossomatídeos interagem com um grande 

número de espécies de insetos e mamíferos (GEIGER et al., 2016). Este grupo pode apresentar 

parasitas com ciclo de vida em um inseto hospedeiro ou parasitas que desenvolvem seu ciclo de 

vida entre um invertebrado e um vertebrado ou planta (WHEELER et al., 2013). A família 

Trypanosomatidae inclui os gêneros Trypanosoma e Leishmania, parasitas que necessitam de um 

hospedeiro vertebrado e um inseto vetor. Dentre estes gêneros as espécies Trypanosoma brucei 

gambiense, Trypanosoma cruzi e Leishmania spp. são importantes patógenos para humanos, pois 

causam respectivamente a “Tripanossomíase Africana”, “Doença de Chagas” e várias formas 

clínicas de “Leishmaniose” (GEIGER et al., 2016). Com exceção da espécie T. cruzi, parasita intra 

e extracelular, os tripanossomas são considerados protozoários que se desenvolvem 

extracelularmente no sistema vascular de vertebrados e são transmitidos por insetos ou 

sanguessugas para vertebrados terrestres e aquáticos respectivamente (OVERATH et al., 2001). 

  

2.1.1    Trypanosoma evansi 

 

T. evansi é encontrado na Ásia, África e América do Sul (ROY et al.,2010). No entanto, 

em relação à Europa, há relatos de sua ocorrência em 2006 na França (Desquesnes et al., 2008) e 

em 2008 na Espanha (TAMARIT et al., 2010). Este protozoário causador de uma doença conhecida 

por “Surra” ou "Mal das Cadeiras" já provocou inúmeros surtos com morte de equinos no Brasil 

(RODRIGUES et al., 2016). De todos os tripanosomas patogênicos, T. evansi apresenta a maior 

distribuição geográfica mundial (ver Figura 1) e também é o que atinge o maior número de 
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hospedeiros (DESQUESNES, et al., 2013a), tais como camelídeos, equinos, bovinos, búfalos, 

ovelhas, cabras, porcos, cães, veados, gazelas e elefantes entre outros (DESQUESNES et al.,2013). 

 

Figura 1 - Distribuição geográfica de T. evansi. 

 

Fonte: Desquesnes et al.,2013. 

  

Na América do Sul, T. evansi é encontrado no Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, 

Peru, Suriname, Venezuela e Argentina (DÁVILA e SILVA et al.,2000). No Brasil, há registros 

desta doença em Minas Gerais (NUNES et al., 2012), Pantanal (HERRERA, et al., 2004; SILVA 

et al., 2002), Paraná (KUBIAK e MOLFI, 1954, apud TAVARES, 2011, p. 18), Santa Catarina 

(Da SILVA et al., 2007) e Rio Grande do Sul (RODRIGUES et al.,2005; COLPO et al.,2005; 

FRANCISCATO et al., 2007; ZANETTE et al., 2008).  

Os sintomas da doença causada por T. evansi (ver Figura 2) podem ser: febre, anemia, perda 

de apetite, emagrecimento, perda de condição e produtividade, sinais nervosos e/ou aborto, 

caquexia e morte (GARDINER e MAHAMOUD, 1990, apud DESQUESNES et al., 2013, p. 8). 

No entanto, a ocorrência e severidade da doença apresenta variações de acordo com a espécie 

animal afetada e a cepa do parasita (SIVAJOTHI et al., 2015).  

Segundo Lun et al.(1993), geralmente equinos apresentam uma evolução aguda da doença 

que resulta em morte entre duas e oito semanas após a infecção. Em contrapartida, a maior parte 

das infecções de búfalos e bovinos desenvolvem-se de forma crônica, em que a maioria destes 

animais sobrevivem em média três anos após a infecção.  
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  Fonte: Desquesnes et al.,2013a. 

 

Surtos de Surra resultam em redução da capacidade do trabalho de animais importantes 

para a agricultura (LUN et al.,1993) e têm causado significantes perdas econômicas para a indústria 

pecuária (ROY et al.,2010). Sendo T. evansi um parasita sanguíneo, várias drogas podem ser 

injetadas em seu hospedeiro com o objetivo de matar este protozoário. No entanto, o tratamento 

pode falhar no caso de quimiorresistência ou invasão extravascular dos parasitas (DESQUESNES 

et al., 2013a). 

T. evansi pode ser transmitido mecanicamente de um hospedeiro para outro através de 

insetos sugadores de sangue que pertencem aos gêneros Tabanus, Stomoxys, Atylotus e Lyperosia 

(BRUN et al. 1998; LUN et al.,1993). A transmissão mecânica de tripanossomas é de curta 

duração, pois depende da sobrevivência dos parasitas nas peças bucais do inseto (SILVA et al., 

2002). Além das formas já citadas, a transmissão do parasita também pode ser vertical, horizontal, 

iatrogênica, via oral ou através de morcegos hematófagos (DESQUESNES et al., 2013a). Uma vez 

alcançando a corrente sanguínea (ver Figura 3), T. evansi multiplica-se através da divisão do corpo 

basal, flagelo, cinetoplasto, núcleo e citoplasma sucessivamente, parasitando fluídos intra e 

extracelulares (RIBEIRO, 2016). 

(1) (2)  

(3)  

Figura 2 -  Sinais clínicos da doença causada por T. evansi. (1) perda de peso em uma evolução 

crônica da doença em equino; (2) evolução rápida e fatal da doença e (3) evolução 

crônica da doença em um bovino. 
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Fonte: Silva et al., 2002 

 

Este tripanossoma permanece sempre no estágio tripomastigota (TAVARES, 2011), 

representado por formas alongadas com cinetoplasto pós-nuclear, flagelo surgindo próximo ao 

cinetoplasto e emergindo paralelamente ao corpo para percorrer a membrana ondulante do parasita 

(SILVA et al., 2002).  De acordo com Desquesnes et al. (2013) em esfregaço sanguíneo corado 

com Giemsa (ver Figura 4), o parasita pode apresentar forma delgada (extremidade posterior fina, 

pequeno cinetoplasto subterminal, flagelo longo e livre), intermediária (extremidade posterior com 

cinetoplasto quase terminal, flagelo mais curto e livre) e algumas formas atarracadas. 

 

Figura 4 -  Características morfológicas de T. evansi observadas em esfregaço sanguíneo corado 

com Giensa. Morfologia típica: tamanho grande (25-30µm), cinetoplasto pequeno e 

subterminal, extremidade posterior fina, membrana ondulante grande, núcleo central e 

flagelo livre.  

 

 

Fonte: Desquesnes et al.,2013. 

Figura 3 -  Invasão e multiplicação de T. evansi na corrente sanguínea do hospedeiro mamífero. 
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2.1.2    Trypanosoma cruzi 

 

Estima-se que cerca de 6 a 7 milhões de pessoas em todo o mundo estejam infectadas com 

T. cruzi, o parasita causador da Doença de Chagas. Esta ocorre principalmente na parte continental 

da América Latina e nas últimas décadas tem sido cada vez mais detectada nos Estados Unidos da 

América, Canadá, muitos países europeus e em alguns países do Pacífico Ocidental (WHO, 2017). 

 A espécie T. cruzi foi descoberta pelo cientista brasileiro Carlos Chagas em 1908/1909 

(KROPF E SÁ, 2009). A infecção ocorre através do contato do ser humano com fezes de insetos 

triatomíneos que contém o parasita (PRATA, 2001). As espécies Triatoma infestans, Rhodnius 

prolixus, Panstrongylus megistus e Triatoma dimidiata são considerados os vetores mais 

importantes devido à sua marcante adaptação às casas e aos seres humanos (GARCIA et al., 2010). 

Outras formas de transmissão também são conhecidas, tais como o consumo de alimentos 

contaminados com T. cruzi, transfusão de sangue, transmissão de mãe para o filho durante a 

gravidez ou parto, transplante de órgão e acidentes de laboratório (WHO, 2017). 

Os sintomas da doença na fase aguda podem ser ausentes, leves ou inespecíficos. No 

entanto, em menos de 50% das pessoas afetadas há sinais clínicos (ver Figura 5) como lesão 

cutânea, inchaço na pálpebra de um olho, febre, dor de cabeça, glândulas linfáticas alargadas, 

palidez, dor muscular, dificuldade em respirar, inchaço e dor abdominal ou torácica. Na fase 

crônica, até 30% dos pacientes sofrem de desordens cardíacas e até 10% apresentam alterações 

neurológicas, digestivas (alargamento no esôfago ou cólon) ou mistas, sendo que nos anos 

posteriores a infecção pode levar à morte (WHO, 2017). 

 

Fonte: Centers for Disease Control and Prevention, 2012 e  Centers for Disease Control and Prevention, 2013. 

 

(1) (2)  

Figura 5 -  Dois dos sinais clínicos da Doença de Chagas. (1) Paciente com Doença de Chagas

 gastrointestinal e (2) O sinal de Romaña. 
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T. cruzi apresenta três estágios morfológicos (ver Figura 6): (1) amastigota intracelular; (2) 

epimastigota (encontrado no vetor) e (3) tripomastigota sanguíneo (quando está no hospedeiro 

mamífero) ou tripomastigota metaclíclico (quando está no inseto vetor) (GABALDÓN et al., 

2010). 

  

Fonte: adaptado de Docampo et al., 2005.           

 

A transmissão natural de T. cruzi em humanos ocorre durante o repasto sanguíneo (ver 

Figura 7), onde os triatomíneos infectados liberam fezes e urina sobre a pele lesionada ou mucosa 

íntegra (BRENER et al., 2000, apud PENA, 2010, p. 1). De acordo com Garcia et al. (2010), os 

tripomastigotas presentes na corrente sanguínea de um hospedeiro mamífero infectado são 

ingeridos pelo inseto vetor durante a hematofagia. No estômago do inseto, a maioria dos parasitas 

se diferenciam em epimastigotas (principal estágio replicativo) e alguns amastigotas e 

esferomastigotas. Ao chegarem no intestino delgado e reto, as formas epimastigotas se dividem 

repetidamente. No reto, os epimastigotas se transformam em tripomastigotas metacíclicos não 

replicativos, porém infecciosos, e que serão liberados juntamente com as fezes e urina do inseto. 

Estando no hospedeiro mamífero, as formas tripomastigotas metacíclicas invadem ou são 

fagocitadas pelas células, e no interior delas diferenciam-se em formas amastigotas. Sendo assim, 

multiplicam-se intracelularmente e transformam-se em tripomastigotas sanguíneos não 

replicativos. Após romperem a célula hospedeira, eles circulam no sangue e/ou infectam novas 

células. 

Figura 6 - Estágios morfológicos de T. cruzi. 
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Figura 7 - Ciclo de vida de T. cruzi. 

 

Fonte: Mendes, 2015. 

  

2.2    REPARO DO DNA POR EXCISÃO DE NUCLEOTÍDEOS 

 

Nos organismos vivos, o DNA é responsável pelas informações genéticas das células. 

Portanto, sua integridade deve ser mantida para que tais informações sejam transmitidas com 

sucesso de geração a geração (BERRA, 2008). Porém, esta molécula é constantemente danificada 

(ver Figura 8) por fatores como a radiação, mutagênicos químicos, calor, erros enzimáticos e a 

própria deterioração espontânea (TAMARIN, 2011). As lesões ocorridas no DNA, por sua vez, 

podem resultar em mutação, câncer, morte celular ou até mesmo a falência do organismo 

(SANCAR et al., 2004). A seguir serão apresentados alguns casos destas lesões. 

A radiação ionizante, por exemplo, pode provocar no DNA quebras de fita simples (SSBs 

– do inglês “Single Strand Breaks”), quebras de fita dupla (DSBs – “Double Strand Breaks”), 

ligações cruzadas entre proteína-DNA e várias modificações das bases (KOBAYASHI et al., 

2008). Em relação à radiação ultravioleta (UV), sabe-se que a exposição do DNA à luz UV-C (200 

a 280 nm) ou UV-B (280 a 320 nm) pode fazer com que pirimidinas adjacentes se liguem de forma 

covalente, gerando principalmente, dímeros de pirimidina cis-sin-ciclobutano (CPDs) e 
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fotoprodutos pirimidina (6-4) pirimidona (6-4 PPs), lesões que causam distorção na dupla hélice 

do DNA (BERRA, 2008). Espécies reativas de oxigênio (ROS – do inglês “Reactive Oxygen 

Species”) podem tanto levar à formação de adutos exocíclicos no DNA, quanto lesar as bases 

nitrogenadas ou resíduos de desoxirribose, produzindo assim, bases oxidadas ou SSBs e DSBs 

(PLUSKOTA-KARWATKA, 2008).  

Uma droga anticâncer denominada cisplatina também tem potencial de causar modificações 

no DNA. Dentro da célula, cis-[PtCL₂(NH₃)₂] inativado é hidrolisado para presumidas espécies 

ativas cis-[PtCl(OH₂)(NH₃)₂]⁺, que têm mais facilidade em interagir com o DNA e formar ligações 

cruzadas envolvendo bases de uma mesma fita do DNA ou envolvendo bases que estão localizadas 

em fitas diferentes da dúplex (XU et al.,2013). Existem também os agentes alquilantes que 

transferem grupos alquila para uma grande variedade de moléculas e assim alteraram sua estrutura. 

Estes podem interagir com as bases do DNA e gerar uma variedade de adutos covalentes (FU et 

al., 2012).  

   

Figura 8 -  Agentes comuns que podem danificar o DNA e exemplos de lesões no DNA induzidas

 por estes agentes. Abreviações: cisplatina (cis-Pt), mitomicina-C (MMC), 6-4

 fotoprodutos (6-4 (PP)) e dímeros de pirimidina (CPD). 

 

Fonte: Berra, 2008. 
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Muitas das lesões sofridas pelo DNA podem ser reparadas, pois a informação genética é 

preservada em ambas as fitas da dupla hélice, de forma que a informação perdida em uma fita pode 

ser recuperada a partir da fita complementar (ZAHA et al., 2003).   

Com o objetivo de preservar a integridade do material genético, os seres vivos possuem 

vários mecanismos que reparam danos do DNA (FAUTREL et al., 2005). Um deles é o Reparo 

por Excisão de Nucleotídeos (NER- do inglês Nucleotide Excision Repair) que remove lesões 

capazes de causar distorções na dupla hélice do DNA, interferir no pareamento de bases e bloquear 

a duplicação e transcrição do DNA (COSTA et al., 2003). Exemplos mais comuns de lesões 

reparadas pelo NER são: dímero de pirimidina do tipo ciclobutano (CPD), fotoprodutos pirimidina 

(6-4) pirimidona (6-4 PPs) (ambas induzidas por radiação ultravioleta) e outros tipos de aductos 

volumosos no DNA induzidos por agentes químicos (COSTA et al., 2003). 

O sistema NER apresenta duas sub-vias: (1) Reparo Acoplado à Transcrição (TC-NER), 

que reconhece danos que interferem na ação da RNA polimerase durante a transcrição e (2) Reparo 

do Genoma Global (GG-NER), que repara as lesões tanto em partes ativas quanto silenciadas do 

DNA (HANAWALT e SPIVAK, 2008).  

De acordo com Kemp e Hu (2017) (ver Figura 9), os fotoprodutos induzidos por UV e 

outros aductos volumosos no DNA são reconhecidos pela proteína XPC (no caso do GG-NER) ou 

CSA/CSB e RNA polimerase (no caso do TC-NER). Na sub-via GG-NER, o reconhecimento da 

lesão pela proteína XPC conduz ao agrupamento desta com o fator de transcrição II-H (TFIIH) e 

as proteínas XPA e RPA no local que contém o dano. Sendo assim, TFIIH desenrola a dupla hélice 

de DNA nesta região, gerando uma bolha de reparo. O passo subsequente é o recrutamento das 

endonucleases XPG e XPF, e assim, duas incisões no DNA são realizadas e um fragmento de 

nucleotídeos que circunda o dano é retirado. Isto resulta em uma lacuna na dupla hélice do DNA. 

Diante disto, uma nova fita é sintetizada no local em que há a lacuna e ligada à dúplex de DNA.   

No caso do TC-NER, fotoprodutos induzidos por UV são uma barreira para o movimento 

da RNA polimerase, sendo que a parada desta enzima diante de uma lesão é um mecanismo de 

reconhecimento inicial do dano. Os fatores CSA e CSB são recrutados para o local e acredita-se 

que eles facilitam a montagem do complexo contendo RPA, XPA e TFIIH (mas não XPC). Os 

passos posteriores de incisão no DNA e remoção do dano são similares ao que acontece no GG-

NER. 
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Fonte: Adaptado de Kemp e Hu, 2017. 

Reparo do Genoma Global 
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Síntese de  
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Figura 9 -  Esquema do Reparo do DNA por Excisão de Nucleotídeos. Lesões (T<>T) contidas

 no genoma global ou na fita não transcrita são reconhecidas por XPC e reparadas pelo

 GG-NER. Em contrapartida, lesões contidas na fita transcrita de um gene ativo

 bloqueiam a progressão da RNA polimerase, acionando o TC-NER. Após o

 reconhecimento da lesão, ocorre a abertura da dupla hélice do DNA, a região que

 contém o dano é removida e uma nova fita é sintetizada para substituí-la. 
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2.2.1    O sistema NER em tripanossomatídeos 

 

Embora o sequenciamento do genoma dos tripanossomatídeos tenha revelado pequenas 

diferenças entre a via NER destes protozoários e outros organismos, este sistema de reparo é 

amplamente conservado nestes parasitas (MENDES, 2015).  

O genoma de T. cruzi, T. brucei e Leishmania major contém a maioria dos componentes do 

NER, porém os mecanismos bioquímicos deste sistema mostram algumas diferenças em relação 

aos eucariotos superiores. Estas três espécies possuem duas cópias de XPB, enquanto XPA, DDB2 

e RPA3 não foram identificadas nestes mesmos organismos (PASSOS-SILVA et al., 2010). Em T. 

brucei o fator de transcrição TFIIH perdeu o sub-complexo CAK e contém duas subunidades 

tripanossomatídeo-específicas (TSP1 e TSP2) (LEE et al. 2009).  

Outra característica é que em T. cruzi, T. brucei e L. major não foi encontrado uma ligase 

III, que juntamente com XRCC1 desempenha um papel importante na ligação do novo fragmento 

de nucleotídeos à duplex de DNA durante o NER. No entanto, estes tripanossomatídeos possuem 

uma ligase I, sugerindo que a etapa de ligação é realizada exclusivamente por esta proteína no 

sistema NER destes parasitas (PASSOS-SILVA et al., 2010). 

O GG-NER em tripanossomatídeos, quando comparado a outros táxons, é semelhante ao 

GG-NER encontrado em plantas, uma vez que ambos os grupos compartilham peculiaridades em 

relação à presença ou ausência de alguns genes do NER. Observou-se que assim como ocorreu em 

T. cruzi, T. brucei e L. major, no genoma das plantas não foi identificado uma XPA, RPA3 ou 

ligase III, enquanto este também apresenta duas cópias de XPB (PASSOS-SILVA et al., 2010). 

Segundo Mendes (2015), em tripanossomatídeos a via NER deve ocorrer em um cenário 

muito particular em relação ao que acontece nos demais eucariotos, pois a maioria de seus genes 

está organizada em unidades policistrônicas que contém apenas um promotor. Estas unidades 

geram um transcrito primário multigênico, que através do processo de trans-splicing, originam 

RNA’s mensageiros maduros. Além disto, a transcrição nestes parasitos é uniforme e extensiva ao 

longo do genoma em razão do baixo número de promotores que provavelmente permanecem 

constitutivamente ativos.  

Neste contexto, o presente trabalho irá investigar a proteína Xeroderma Pigmentosum 

complementation group C (XPC), que está envolvida no início do reparo pela sub-via GG-NER, 

usando como modelos experimentais as espécies T. evansi e T. cruzi.   
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2.2.2    Xeroderma Pigmentosum complementation group C (XPC) 

 

A proteína XPC é um dos sete produtos dos genes XP (XPA até XPG) que estão envolvidas 

no NER (ZENG et al., 1998; PARK e KANG, 2016). Outro gene XP é o XPV (ou POLH) que 

codifica uma DNA polimerase η atuante na replicação do DNA que contém dano induzido por UV 

não-reparado (FASSIHI, 2013). Quando ocorrem defeitos nestes genes em humanos, os indivíduos 

apresentam a síndrome Xeroderma Pigmentosum (LEHMANN et al., 2011). Nos pacientes com 

esta síndrome, as células são defeituosas no reparo por excisão de danos no DNA induzidos por 

UV, e consequentemente, os indivíduos são extremamente sensíveis à luz solar e apresentam alta 

predisposição ao desenvolvimento de câncer de pele (GUZDER et al., 1993).  

A proteína XPC em humanos forma um complexo com HR23B e este apresenta uma 

interação específica com vários tipos de substratos de DNA danificados (HEY et al., 2002). 

Segundo Shell et al. (2013), XPC interage até mesmo com DNA contendo lesões que não são 

reparadas pelo GG-NER. Um estudo realizado por Min e Pavletich (2007), apontou que a proteína 

Rad4 (ortóloga de XPC) encontrada em leveduras se liga ao DNA que contém um CPD sem entrar 

em contato com esta lesão. Além do mais, o complexo XPC-HR23B se liga ao DNA contendo 

distorção da hélice, independente da presença ou ausência de bases danificadas, e apresenta maior 

afinidade por DNA de fita simples do que DNA de fita dupla. No entanto, uma estrutura secundária 

específica, envolvendo uma junção entre fita simples e fita dupla de DNA foi fortemente preferida 

por XPC-HR23B (SUGASAWA et al., 2002).  

Sendo assim, de acordo com Nemzow et al., (2015), acredita-se que RAD4/XPC não 

reconhece diretamente a própria lesão, mas sim a distorção da hélice do DNA. Este pensamento é 

reforçado por pesquisas que mostraram maior afinidade de XPC por 6-4PPs (que induzem a uma 

distorção helicoidal maior) do que CPD (que induz uma alteração mínima da hélice do DNA). 

Outros estudos também têm descoberto que XPC também está envolvida no reparo por 

excisão de bases, remodelagem da cromatina, sinalização celular, degradação proteolítica e 

viabilidade celular (NEMZOW et al., 2015). 

Para comparar a proteína XPC de T. evansi com proteínas XPC de outros organismos, foi 

realizada uma busca pelos domínios proteicos das proteínas XPC de diferentes seres vivos nos 

dados que estão depositados no Nacional Center for Biotechnology Information (NCBI). Os 

resultados demonstraram que a proteína XPC de T. evansi possui quatro domínios que também são 
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encontrados em proteínas XPC de organismos vivos de diferentes grupos, tais como plantas, 

fungos, insetos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.  
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3    JUSTIFICATIVA 

 

 Sabendo da importância da integridade do material genético para os seres vivos, é essencial 

estudar o funcionamento dos sistemas de reparo do DNA em diferentes organismos para melhor 

compreender a atuação das proteínas envolvidas nestes mecanismos. Neste contexto, resolveu-se 

estudar o Reparo por Excisão de Nucleotídeos em T. evansi, pois até o momento não foi encontrado 

na literatura algum estudo sobre o reparo do DNA neste protozoário. Outro fator relevante é que 

estudos a respeito deste parasita podem resultar em informações que auxiliem no combate da 

doença que ele tem causado em animais. 

 Sendo assim, o presente trabalho inseriu, em T. cruzi, uma cópia do gene XPC de T. evansi 

para investigar o fenótipo resultante e assim buscar informações a respeito da atuação e 

funcionamento do referido gene. Esta estratégia foi adotada pois a técnica de transfecção de genes 

em T. cruzi já é bem estabelecida, o que possibilita a expressão e análise dos genes estudados. 
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4    OBJETIVOS 

 

4.1    OBJETIVOS GERAIS 

  

Analisar os efeitos da expressão do gene XPC de T. evansi (TevXPC) em T. cruzi. 

 

4.1.2    Objetivos Específicos 

 

 Expressar o gene TevXPC em uma cepa selvagem de T. cruzi; 

 Observar a cinética de crescimento da cepa de T. cruzi expressora de TevXPC; 

 Observar o comportamento da cepa de T. cruzi expressora de TevXPC quando

 exposta a um agente genotóxico; 

 Realizar predição da estrutura tridimensional da proteína XPC de T. evansi através 

de modelagem computacional. 
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5    MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1    LOCAL DA PESQUISA 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Bioquímica de Hemoparasitas e Vetores do 

Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina e no Laboratório 

de Genética e Bioquímica da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

5.2    OBTENÇÃO DO DNA GENÔMICO DE Trypanosoma evansi 

 

5.2.1    Cultivo dos parasitos 

 

O isolado de T. evansi, cedido pela Profª. Silvia Gonzalez Monteiro da Universidade 

Federal de Santa Maria, foi cultivado in vivo através da passagem em cobaia com o objetivo 

multiplicar o número de parasitas. Para isto foi realizada a inoculação de T. evansi, via 

intraperitoneal, em um rato (Rattus norvegicus). Após a inoculação, a parasitemia do animal foi 

acompanhada periodicamente através de esfregaço periférico da cauda corado com Panótico 

Rápido®. A análise das lâminas foi realizada em microscópio óptico para determinar o momento 

em que a cobaia se encontrava com uma parasitemia de aproximadamente 30 parasitos por campo 

óptico. Quando a parasitemia chegou ao nível desejado, o animal foi submetido à câmara de éter, 

anestesiado e insensibilizado através de deslocamento crânio cervical. Em seguida foi realizada 

abertura de seu tórax para a coleta de sangue através de punção cardíaca. Para este procedimento 

foi utilizado uma seringa descartável contendo EDTA e agulha estéril. 

 

5.2.2    Extração do DNA de T. evansi 

 

Para separar o parasito do sangue de seu hospedeiro, o sangue coletado foi misturado à um 

volume igual de Percoll® tamponado com HEPES (8,5% de sacarose, 2,5% de D-glicose e pH 

7,4). Esta mistura foi centrifugada durante 25 minutos a 17500 rpm a 4˚C para que ocorresse a 

separação entre células brancas (onde também estão os parasitos) e hemácias. A camada que 

continha as células brancas e os parasitos (superior) foi transferida para um novo tubo e passou por 
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duas lavagens com PBS-Glicose, centrifugando a amostra a 6000 rcf durante 15 minutos. Após as 

lavagens, o precipitado de parasitos foi eluído em 2 ml de PBS-Glicose para ser realizada a 

cromatografia de troca iônica em DEAE Celulose. 

A resina utilizada para compor a coluna de DEAE-Celulose foi preparada através da 

hidratação de 1 volume de DEAE-Celulose (Sigma Aldrich®) em 5 volumes de água ultrapura 

durante 45 minutos. Finalizado este período, a fase superior (água) foi descartada e a resina 

hidratada foi colocada em uma coluna plástica Poly-Prep Chromatography Coumn (Biorad®) e 

equilibrada conforme as instruções do fabricante. 

Os 2 ml de PBS-Glicose contendo os parasitos parcialmente purificados foram colocados 

gradativamente na coluna, seguidos da adição de PBS-Glicose 60% até que ocorresse a passagem 

de todos os parasitos pela coluna. A viabilidade dos parasitas foi analisada durante a cromatografia 

coletando-se uma amostra do que passava pela coluna e visualizando-a em lâmina e lamínula no 

microscópio óptico em aumento de 400 vezes. 

Finalizada a passagem dos parasitos pela coluna, a amostra que continha os parasitas 

purificados foi centrifugada para a formação de um precipitado de T. evansi. Este precipitado foi 

armazenado a -80˚C para posterior extração de DNA genômico que foi realizada através do kit 

“Quick-DNA Universal” da empresa Zymo Research, seguindo as instruções do fabricante e a 

concentração de DNA resultante foi medida através do NanoDrop 2000 UV-Vis 

Spectrophotometer. 

 

5.3    AMPLIFICAÇÃO DO GENE TevXPC 

 

5.3.1    Sequência gênica de interesse e desenho dos primers 

 

A sequência do gene TevXPC foi localizada no TriTrypDB (http://tritrypdb.org), um banco 

de acesso à dados de genomas de parasitas cinetoplastídeos (ASLETT et al., 2010). A referida 

sequência pode ser encontrada neste banco de dados através do ID gene TevSTIB805.9.8560. A 

partir dela, os iniciadores (primers) para a amplificação do gene de interesse foram desenhados, 

sendo que cada um deles apresenta um sítio para uma determinada endonuclease de restrição (ver 

Quadro 1). Estes iniciadores foram desenhados manualmente, e em seguida, foi realizada uma 

conferência através da ferramenta “Primer-BLAST” no site do NCBI 

http://tritrypdb.org/
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(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) para verificar o anelamento com a sequência de TevXPC. Além 

disto, também foi verificado se o gene não possuía sítios para as enzimas de restrição que seriam 

utilizadas durante a pesquisa através do programa NEBcutter V2.0 

(http://nc2.neb.com/NEBcutter2/).  

 Os referidos primers foram sintetizados pela empresa Eurofins Genomics, diluídos em água 

Milli-Q e estocados em uma concentração de 100 μM. 

 

Quadro 1 -  Iniciadores para a amplificação de TevXPC. Os sítios de restrição para as 

endonucleases estão sublinhados. 

Iniciador Sequência Finalidade 

TevXPC Fwd HindIII            5’ CCAAGCTTATGGGGCAGCAGAAAAAA 3’ 

 

Clonagem e 

expressão 

TevXPC Rev XhoI 

 

5’ CCCTCGAGTCAGTGAGAGGAAAGATG 3’ Clonagem e 

expressão 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

5.3.2    Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

O gene de interesse foi amplificado através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) a 

partir do DNA genômico de T. evansi utilizando-se os iniciadores descritos no Quadro 1, os quais 

possuem sítios para as enzimas de restrição HindIII e XhoI. A enzima utilizada para amplificar o 

gene TevXPC foi uma enzima de alta fidelidade denominada Q5® High-Fidelity DNA Polymerase 

da empresa New England Biolabs (NEB). As reações para este procedimento foram preparadas em 

um volume final de 50 μL seguindo as instruções do fabricante da enzima, sendo que os 

componentes utilizados, bem como suas quantidades e concentrações, estão descritos no Quadro 

2. Além da amostra contendo o DNA de T. evansi para a amplificação, também foi preparada uma 

reação sem DNA para o controle negativo.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://nc2.neb.com/NEBcutter2/
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Quadro 2 - Componentes utilizados na reação de PCR. 

Componente Concentração Quantidade 

Q5 Tampão de Reação  5 x 10 μl 

Desoxirribonucleotídeos-trifosfatos (dNTP)  10 mM 1 μl 

Primer TevXPC Fwd HindIII            10 μM 2,5 μl 

Primer TevXPC Rev XhoI 10 μM 2,5 μl 

Q5 High GC Enhancer 5 x 10 μl 

Água Milli-Q -- 21,5 μl 

Q5 High-Fidelity DNA Polimerase 2U/ μl 0,5 μl 

DNA genômico de T. evansi. 55 ng/μl 2 μl 

Volume final: 50 μl 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 As reações preparadas foram submetidas às seguintes etapas no termociclador: 

 Desnaturação inicial: 30 segundos em uma temperatura de 98º C.  

Após a desnaturação inicial, o termociclador realizou 32 ciclos com os seguintes estágios: 

 Desnaturação: 10 segundos em uma temperatura de 98º C; 

 Anelamento: 30 segundos em uma temperatura de 64º C;  

 Extensão: 1 minuto e 30 segundos em uma temperatura de 72º C; 

Depois que os 32 ciclos foram concluídos, o termociclador realizou um único estágio de 

extensão final: 2 minutos em uma temperatura de 72º C. 

 

5.3.3    Análise dos produtos de PCR 

 

Para a visualização do resultado da PCR, foi realizada eletroforese em gel de agarose padrão 

com tampão TAE 1X (Tris-Acetato-EDTA). Para isto, 5 μL de cada amostra, juntamente com 1 μl 

de GelRed Nucleic Acid Gel Stain (Biotium®) e 1 μl de tampão de amostra (10X) foram aplicados 

em gel de agarose 1,5%. A eletroforese foi realizada a 100V e 400 mA por aproximadamente 1 

hora, sendo que ao término deste tempo, o fragmento de DNA amplificado foi visualizado e 

comparado com um padrão de massa molecular (1Kb DNA Ladder, Invitrogen) que foi aplicado 

no gel antes da corrida começar.  
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5.4    INSERÇÃO DO GENE TevXPC NO VETOR pGEM-T EASY 

 

O gene de interesse foi inserido em um vetor de clonagem comercial denominado pGEM-

T Easy (Promega). Este plasmídeo (ver Figura 10) é disponibilizado pelo fabricante em formato 

linear, sendo que em suas extremidades 3’ há uma timidina. Isto facilita a ligação de um fragmento 

de DNA cujas extremidades 3’ contenham uma adenosina. Além disto, ele também possui um gene 

de resistência ao antibiótico ampicilina, fazendo com que as bactérias que recebem o referido 

plasmídeo sejam resistentes a este antibiótico, assim possibilitando a seleção destas bactérias em 

meio de cultura.  

Outra característica deste vetor que auxilia na seleção de bactérias que receberam o vetor 

de clonagem ligado à um inserto de DNA é que ele possui um sítio de múltipla clonagem localizado 

dentro da região codificante do α-peptídeo da enzima β-galactosidase. Esta enzima é responsável 

por hidrolisar uma substância chamada 5-bromo-4-cloro-3-indoxil-β-D-galactopiranosídeo (X-

Gal), resultando em galactose e 5-bromo-4-cloro-3-indoxil. Este último, na presença de oxigênio é 

convertido em um corante azul. Portanto, as bactérias que recebem o vetor passam a sintetizar este 

peptídeo da β-galactosidase e formam colônias azuis quando crescem em um meio contendo IPTG 

(indutor do promotor lac) e X-Gal (substrato para a enzima). No entanto, a inserção de fragmentos 

de DNA na região de múltipla clonagem do vetor interrompe a sequência codificante do α-peptídeo 

da β-galactosidase. Sendo assim, bactérias que recebem o vetor contendo um inserto de DNA não 

apresentam a atividade da referida enzima e suas colônias apresentam coloração branca quando 

crescidas em meio contendo IPTG e X-Gal. 
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Figura 10 - Mapa do vetor de clonagem pGem-T Easy. (1) Local de inserção do gene. 

 

Fonte: Promega. Adaptado pela autora, 2017. 

 

5.4.1     Ligação de TevXPC ao vetor pGEM®-T Easy 

 

 Para a ligação de TevXPC ao vetor pGEM®-T Easy, após a visualização do fragmento 

amplificado na PCR, sem que houvesse fragmentos inespecíficos, 45 μl do produto de PCR que 

não foi aplicado no gel foi purificado com o uso do kit “PureLink® Quick Gel Extraction” 

(Invitrogen). A concentração de DNA resultante foi medida, e após este procedimento, o produto 

de PCR purificado passou por um processo de adição de adenosinas nas extremidades 3’ do gene. 

Os componentes utilizados para tal reação (ver Quadro 3), bem como suas quantidades e 

concentrações, estão descritos a seguir: 

 

Quadro 3 -  Componentes utilizados na reação de adição de adenosinas nas extremidades 3’ do 

gene. 

Componente Concentração Quantidade 

Produto de PCR purificado -- 6,5 μl 

Tampão de reação 10x 1 μl 

Cloreto de magnésio 25 mM 1 μl 

dATP 4 mM 0,5 μl 

Platinum TAQ DNA Polimerase (Hot-start) 5U/μl 1 μl 
Fonte: NEB. Adaptado pela autora, 2017. 
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Esta reação foi incubada no termociclador a 94ºC por 2 minutos e 30 segundos (ativação da 

enzima), 60ºC por 30 segundos (renaturação do DNA) e 72ºC por 30 minutos (adição de adenosinas 

nas extremidades 3’ do gene). Finalizada a incubação desta reação nas temperaturas indicadas, os 

fragmentos de DNA, agora com as adenosinas em suas extremidades 3’, passaram pela reação de 

ligação ao vetor pGEM®-T Easy. A preparação desta reação de ligação (ver Quadro 4) está 

indicada a seguir: 

 

Quadro 4 - Componentes utilizados na reação de ligação do gene TevXPC ao pGEM-T Easy. 

Componente Concentração Quantidade 

Tampão de reação 2x 5 ul 

Vetor pGEM-T Easy 50ng/ul 1 ul 

Produto de PCR purificado que passou pelo 

processo de adição de adenosinas 

-- 3 ul 

Enzima T4 DNA ligase 3U/ μl 1 ul 
Fonte: Promega. Adaptado pela autora, 2017.  

 

Esta reação foi incubada a 4º C por no mínimo 12 horas. 

 

5.4.2    Inserção do plasmídeo recombinante pGEM-T Easy::TevXPC em células bacterianas 

 

O produto da ligação do gene de interesse no vetor de clonagem foi utilizado na 

transformação de bactérias Escherichia coli DH10B eletrocompetentes. No processo de 

transformação, cada célula bacteriana original que foi inicialmente transformada contém, em geral, 

um inserto de DNA diferente (o plasmídeo recombinante) e este inserto é herdado por todas as 

progênies daquela bactéria que, juntas, formam uma pequena colônia em uma placa de cultura 

(ALBERTS et al.,2010). 

Para este procedimento, duas alíquotas (cada uma com volume de 100 ul) de bactérias 

Escherichia coli DH10B eletrocompetentes foram retiradas do freezer -80 ˚C e mantidas no gelo 

por aproximadamente 5 minutos. Após este período, 5 ul do produto da ligação foi adicionado em 

uma das alíquotas contendo as bactérias, enquanto que a outra alíquota, destinada ao controle 

negativo, não recebeu adição de qualquer tipo de DNA ou outro reagente. Logo em seguida, as 

alíquotas foram colocadas em cuvetas de eletroporação previamente geladas para receberem uma 

corrente elétrica de 1700 V em eletroporador, e assim que passaram por esta etapa, as bactérias 

foram retiradas destas cuvetas e submetidas a um pré-crescimento em 550 ul de meio de cultura 
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SOC (2% de triptona, 0,5% de extrato de levedura, 10 mM de NaCl, 2,5 mM de KCl, 10 mM de 

MgCl₂, 10 mM de MgSO₄, 20 mM de glicose e água) durante 1 hora a 37 ̊ C sob moderada agitação. 

Após este período, as amostras foram plaqueadas em meio de cultura LB-Ágar contendo 100 ug/ml 

de ampicilina sódica, 60 ul de IPTG (100mM) e 40 ul de X-Gal (20mg/ml). As placas foram 

incubadas a 37 ˚C por 18 horas. 

 

5.4.3    PCR de colônia com as bactérias transformadas  

 

Após o crescimento das bactérias E. coli DH10B no meio de cultura sólido, algumas 

colônias brancas foram escolhidas para verificar a presença do inserto através de PCR de colônias. 

As colônias selecionadas foram coletadas das placas com o uso de materiais estéreis e colocadas, 

separadamente, em microtudos contendo água ultrapura autoclavada. Após, homogeneização da 

colônia com a água, 10 ul desta mistura foi adicionada em 500 ul de meio de cultura SOC contendo 

100 ug/ml de ampicilina sódica e incubado a 37 ˚C até se obter o resultado da PCR de colônias que 

foi realizada através da adição dos reagentes de PCR nos microtubos que continham o restante da 

água misturada às bactérias que não foi transferido para o meio de cultura SOC. 

Os reagentes e condições da PCR realizada, bem como a preparação dos produtos 

amplificados para a eletroforese em gel de agarose são os mesmos já descritos anteriormente. 

Sendo assim, na visualização dos produtos da PCR, esperou-se observar um fragmento de DNA 

com tamanho semelhante ao gene TevXPC, para confirmar que este gene estava presente no DNA 

bacteriano. Isto indica o sucesso na inserção do gene de interesse no vetor de clonagem e entrada 

do plasmídeo recombinante na bactéria que passou por transformação.  

 

5.4.4    Crescimento bacteriano para a extração de DNA plasmidial  

 

Com base no resultado da PCR, as colônias que apresentaram amplificação de um 

fragmento de DNA com tamanho semelhante ao do gene TevXPC foram cultivadas em meio de 

cultura LB líquido. Para isto, estas colônias, que estavam mantidas em meio SOC foram usadas 

como inóculo em LB líquido (1% de triptona, 0,5% de extrato de levedura, 1% de NaCl e água) 

com 100 ug/ml de ampicilina sódica que posteriormente foi mantido sob agitação durante 18 horas 

a 37 °C. Depois que as bactérias cresceram foi realizada uma extração de DNA plasmidial para se 



59 

 

obter o plasmídeo recombinante purificado. Para este procedimento foi usado o kit “PureLink® 

Quick Plasmid Miniprep” (Invitrogen) e a concentração de DNA resultante foi medida para 

confirmar o sucesso na extração. 

 

5.4.5     Sequenciamento dos plasmídeos resultantes da clonagem 

 

Amostras resultantes da extração de DNA plasmidial de três colônias foram enviadas para 

o Laboratório Ludwig Biotec para realizar o sequenciamento das mesmas e confirmar se realmente 

o gene TevXPC havia sido inserido no vetor de clonagem. Para saber se a sequência apresentada 

no resultado de sequenciamento correspondia ao gene TevXPC, foi utilizada a ferramenta 

“BLASTn” do TriTrypDB.  

Dentre as três colônias, uma foi escolhida para ser sequenciada com cinco primers:  

 Primer T7 Promoter e primer pUC/M13 Reverse (primers comerciais): se anelam no vetor 

de clonagem, porém em lados opostos; 

  Primer TevXPC Fwd HindIII e primer TevXPC Rev XhoI (os mesmos usados na 

amplificação do gene para clonagem): se anelam no início e final do gene respectivamente; 

  Primer TevXPC Int. 700 (5' CCGCTTTTGCGTGC 3'): se anela a partir da base nº 700 do 

gene.  

A utilização destes cinco primers possibilitou sequenciar inteiramente o gene de interesse 

que possui 2307 pb. Para comparar a sequência total do gene TevXPC que foi ligado ao vetor de 

clonagem com o gene TevXPC apresentado no TriTrypDB, foi utilizada a ferramenta Clustal 

Omega (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/).  

 

5.5     INSERÇÃO DO GENE TevXPC NO VETOR DE EXPRESSÃO pROCK-NEO 

 

O gene TevXPC foi retirado do vetor de clonagem pGEM-T Easy e colocado no vetor de 

expressão pROCK-NEO, um vetor para a expressão de proteínas em T. cruzi. Este vetor se integra 

no lócus de ß-tubulina do parasito através de recombinação homóloga (DaROCHA et al., 2004). 

Além disto, ele possui um gene de resistência à ampicilina, que permite a seleção de bactérias, e 

um gene de resistência à neomicina que permite a seleção de cepas de T. cruzi que receberam este 

vetor.  

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
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Neste trabalho foi utilizado um vetor pROCK-NEO modificado por Mendes (2015) (ver 

Figura 11). A modificação trata-se da inserção de um sítio de múltipla clonagem no vetor, uma vez 

que o mesmo apresentava apenas sítios de clivagem para as enzimas de restrição XbaI e XhoI.  

 

Figura 11 -  Vetor de expressão pROCK-NEO. O esquema apresenta as regiões de clivagem para 

as enzimas XbaI e XhoI, sendo que entre elas foi inserido um sítio de múltipla clonagem 

(MCS - destacado em verde). O gene de resistência ao antibiótico neomicina está 

destacado em cinza claro.  

 

Fonte: Cedido por Mendes, 2015.  

 

Os passos para a ligação do gene de interesse no referido vetor de expressão serão descritos 

a seguir. 

 

5.5.1    Digestão do plasmídeo recombinante pGEM-T Easy::TevXPC e do vetor de expressão 

pROCK-NEO 

 

Para colocar o gene TevXPC no vetor pROCK-NEO, o plasmídeo recombinante pGEM-T 

Easy::TevXPC e o vetor de expressão pROCK-NEO foram digeridos com as enzimas de restrição 

HindIII (NEB) e XhoI (Promega). Os sítios de restrição para as referidas enzimas foram colocados 

nas extremidades do gene TevXPC através do desenho dos primers e no vetor de expressão estes 
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mesmos sítios estão presentes no sítio de múltipla clonagem. Desta forma, estes plasmídeos ao 

serem clivados, apresentam extremidades coesivas e complementares, o que permite a junção entre 

o gene de interesse e o vetor de expressão. A reação de digestão ocorreu a 37 ˚C durante 

aproximadamente 13 horas, onde cada amostra de DNA (pGEM-T Easy::TevXPC e pROCK-NEO) 

foi misturado às duas enzimas de restrição, tampão de reação e água ultrapura autoclavada.  

Os fragmentos resultantes desta digestão foram separados através de eletroforese em gel de 

agarose low melting. Para isto, o volume total de cada amostra (misturadas ao tampão de amostra 

e GelRed Nucleic Acid Gel Stain) foi aplicado em gel de agarose low melting 1% para posterior 

recorte das bandas de interesse. A visualização do gel ocorreu em luz UV e os fragmentos foram 

comparados com um padrão de massa molecular (1Kb DNA Ladder, Invitrogen). 

As bandas correspondentes ao gene TevXPC e ao vetor pROCK-NEO digerido foram 

recortadas do gel e purificadas separadamente através do kit PureLink® Quick Gel Extraction” 

(Invitrogen) e a concentração de DNA resultante foi medida para calcular a reação posterior. 

 

5.5.2    Ligação do gene TevXPC ao vetor de expressão pROCK-NEO 

 

 A construção do plasmídeo recombinante pROCK-NEO::TevXPC foi feita através de uma 

reação de ligação que obedeceu a razão molar fragmento/vetor igual a 3:1. Os tamanhos do vetor 

e inserto são 8 Kb e 2,3 Kb respectivamente, e na reação foi adicionado 40 ng do vetor. Sendo 

assim, para determinar a quantidade de DNA do inserto que deveria ser adicionado nesta mesma 

reação, utilizou-se a seguinte fórmula: 

 

ng de inserto = ng de vetor x tamanho do inserto em Kb  x  razão inserto:vetor 

                                                  tamanho do vetor em Kb 

  

Além do DNA do vetor e DNA do inserto que foi colocado na reação, também foi 

adicionado a enzima T4 DNA ligase (Ludwig Biotec) e seu respectivo tampão nas quantidades e 

concentrações descritas pelo fabricante. Uma reação de ligação controle foi realizada nas mesmas 

condições já descritas, porém o DNA do inserto não foi colocado e seu volume na reação foi 

preenchido com água ultrapura autoclavada. As reações foram incubadas a 16 ˚C durante 24 horas 

e depois foram mantidas a 4 ˚C por mais 24 horas.  
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5.5.3    Inserção do plasmídeo recombinante pROCK-NEO::TevXPC em células bacterianas 

 

O produto da ligação do gene TevXPC no vetor pROCK-NEO foi utilizado na 

transformação de bactérias Escherichia coli DH10B eletrocompetentes seguindo o mesmo 

protocolo de transformação bacteriana já especificado anteriormente. No entanto, desta vez a 

alíquota de bactérias da amostra controle recebeu o produto da ligação em que não havia o DNA 

do inserto. Outro diferencial é que após o processo de pré-crescimento das bactérias no meio de 

cultura SOC, estas foram plaqueadas em placas com LB-Ágar contendo 100 ug/ml de ampicilina 

sódica, mas que não receberam a adição de IPTG e X-Gal, pois neste procedimento estes 

componentes não são necessários. 

 

5.5.4    PCR de colônias e crescimento bacteriano para a extração de DNA plasmidial  

 

Observado o crescimento bacteriano nas placas, uma colônia foi submetida à PCR para 

verificar a presença do gene TevXPC nas bactérias transformadas. Os componentes utilizados para 

reação do controle positivo da PCR, bem como suas quantidades e concentrações, estão descritos 

na Quadro 5. 

 

Quadro 5 -  Componentes utilizados no controle positivo da PCR de colônias para confirmar a 

presença do gene TevXPC nas bactérias transformadas. 

Componente Concentração Quantidade 

Tampão de Reação com MgCl₂ 10 x 5 μl 

Desoxirribonucleotídeos-trifosfatos (dNTP)  10 mM 1 μl 

Primer TevXPC Fwd HindIII            10 μM 2 μl 

Primer TevXPC Rev XhoI 10 μM 2 μl 

Enzima KOD -- 2 μl 

Água Milli-Q -- 36 μl 

DNA genômico de T. evansi. 248,3 ng/ μl 2 μl 

Volume final: 50 μl 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

As reações preparadas foram submetidas às seguintes etapas no termociclador: 

 Desnaturação inicial: 5 minutos em uma temperatura de 95º C.  

Após a desnaturação inicial, o termociclador realizou 35 ciclos com os seguintes estágios: 

 Desnaturação: 30 segundos em uma temperatura de 95º C; 
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 Anelamento: 30 segundos em uma temperatura de 62º C;  

 Extensão: 2 minutos e 30 segundos em uma temperatura de 72º C; 

Depois que os 35 ciclos foram concluídos, o termociclador realizou um único estágio de 

extensão final: 10 minutos em uma temperatura de 72º C. 

 

A mesma colônia que foi submetida à PCR também foi mantida em meio SOC e 

posteriormente usada como inóculo em LB líquido com 100 ug/ml de ampicilina sódica. Este meio 

de cultura com bactérias e antibiótico foi mantido sob agitação durante 18 horas a 37 °C. Depois 

que as bactérias cresceram foi realizada uma extração de DNA plasmidial para se obter o plasmídeo 

recombinante purificado. Para este procedimento foi usado o kit PureYield™ Plasmid Maxiprep 

System (Promega) e a concentração de DNA resultante foi medida para confirmar o sucesso na 

extração. 

 

5.5.5    PCR do DNA plasmidial extraído 

  

O DNA plasmidial extraído da colônia também foi submetido à PCR para verificar a 

amplificação do gene TevXPC. As condições desta reação de amplificação são as mesmas do item 

anterior. 

  

5.5.6    Digestão do plasmídeo pROCK-NEO::TevXPC para a visualização dos fragmentos 

 

 Para melhor confirmar a inserção do gene TevXPC no vetor de expressão pROCK-NEO, 

foi feita uma digestão do plasmídeo resultante da extração de DNA realizada no passo anterior. 

A reação ocorreu a 37 ˚C durante 12 horas, onde o plasmídeo foi misturado com as enzimas de 

restrição HindIII (NEB) e XhoI (Promega), tampão de reação e água ultrapura autoclavada. 

Também foi realizada uma reação nas mesmas condições para digerir o vetor pROCK-NEO e 

comparar os resultados. 

Os fragmentos resultantes desta digestão foram separados por eletroforese em gel de 

agarose e comparados com um padrão de massa molecular para analisar se os seus tamanhos eram 

correspondentes ao do gene TevXPC e ao vetor de expressão pROCK-NEO. 
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5.5.7    Sequenciamento dos plasmídeos resultantes da subclonagem 

 

A amostra resultante da extração de DNA plasmidial foi enviada ao Laboratório Ludwig 

Biotec para realizar o sequenciamento a partir dos primers TevXPC Fwd HindIII, TevXPC Int. 700 

e TevXPC Rev XhoI para confirmar se realmente o gene TevXPC havia sido clonado no vetor 

pROCK-NEO. 

 

5.6    TRANSFECÇÃO DE EPIMASTIGOSTAS DE T. cruzi  

 

Foi realizada a transfecção do plasmídeo recombinante pROCK-NEO::TevXPC em 

epimastigotas da cepa CL Brener de T. cruzi através de eletroporação. Para isto, antes do processo 

de transfecção aproximadamente 20 μg do plasmídeo pROCK-NEO::TevXPC foi linearizado com 

a enzima de restrição Not I, precipitado com isopropanol e solubilizado em 20 μl de tampão de 

eletroporação 1X (90 mM NaPO₄, 5 mM KCl, 0,15 mM CaCl₂, 50 mM HEPES pH 7,3). Feito isto, 

4 x 10⁷ parasitos foram centrifugados e ressuspendidos em tampão de eletroporação 1X estéril para 

serem transfectados através de eletroporação com o plasmídeo pROCK-NEO::TevXPC. Neste 

procedimento de transfecção também foi preparada uma amostra controle em que 4 x 10⁷ parasitos 

passaram pelo mesmo procedimento descrito a cima, porém não receberam a adição de DNA. 

Todas as células que passaram pela eletroporação foram colocadas em frascos de cultivo 

contendo 5 ml de meio LIT (5g de Liver Digest Neutralized, 4g de NaCl, 5g triptose, 0,4g de KCl, 

8g de Na2HPO4, 2g de glicose, 5mL de Hemin 4mg/ml, pH 7,4, 900 mL de água Milli-Q) contendo 

10% de soro fetal bovino inativado. Neste meio de cultivo elas passaram pelo processo de seleção 

durante um mês na presença de 200 μg/ml de neomicina. 

 

5.7    ANÁLISE DE TRANSCRIÇÃO DE RNA MENSAGEIRO DO GENE TevXPC NOS 

PARASITOS TRANSFECTADOS 

 

5.7.1    Extração de RNA  

 

 Foi realizada a extração do RNA total de parasitos CL Brener de T. cruzi que não passaram 

por modificação genética (WT) e parasitos CL Brener de T. cruzi transfectados com o vetor 
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pROCK-NEO::TevXPC (TevXPC). Também foi extraído o RNA total de parasitos TcXPC, que 

são parasitos CL Brener T. cruzi modificados geneticamente e cedidos pela Dr. Isabela Cecília 

Mendes. Estes consistem em células transfectadas com o vetor pROCK-NEO que contém o gene 

XPC de T. cruzi (TcXPC). Vale ressaltar aqui, que os parasitos TevXPC foram divididos em duas 

alíquotas em um determinado momento, e a partir disto, cultivados separadamente. Portanto, este 

trabalho irá citá-los como TevXPC 1 e TevXPC 2, sendo que os dois são originários do mesmo 

processo de transfecção e receberam o mesmo plasmídeo recombinante, porém foram cultivados 

em frascos separados. 

 Cada extração foi realizada com 1x10⁸ células de parasitos, os quais foram coletados por 

centrifugação a 3.000 rpm, durante 10 minutos a 4 ºC. Após esta centrifugação, o sobrenadante foi 

jogado fora e o precipitado de parasitos foi ressuspendido em PBS 1X, pH 7,4. Estas amostras 

passaram pelas condições da centrifugação anterior e o sobrenadante novamente foi descartado. Os 

precipitados de parasitos foram ressuspendidos em trizol e armazenadas a -80 ºC até que fosse dado 

continuidade ao procedimento de extração. 

 Posteriormente, quando as amostras contendo trizol e células foram retiradas do freezer -

80 ºC, adicionou-se a elas 200 μl de clorofórmio seguido de 15 inversões e 3 minutos de incubação 

em temperatura ambiente. Estas amostras foram centrifugadas a 8.000 x g durante 15 minutos a 4 

ºC para a separação da fase aquosa que então foi transferida para um minitubo novo. Foi adicionado 

280 μl de etanol 75% gelado na fase aquosa, seguido de homogeneização. Logo após, houve a 

transferência de cada amostra para colunas do Kit RNasy que foram então centrifugadas a 8.000 x 

g, durante 30 segundos a 4 ºC. O líquido que passou pelas colunas e ficou nos tubos coletores foi 

descartado e adicionou-se 700 μl do tampão RW1 em cada uma delas, sendo que novamente elas 

foram centrifugadas a 8.000 x g, durante 30 segundos a 4 ºC com posterior descarte do líquido que 

ficou nos tubos coletores. Feito isto, cada coluna recebeu 500 μl do tampão RPE e foram 

centrifugadas nas mesmas condições da centrifugação anterior, também sendo descartado o líquido 

que ficou contido nos tubos coletores. Mais uma vez, foi adicionado 500 μl do tampão RPE em 

cada coluna e estas passaram por uma centrifugação a 8.000 x g durante 2 minutos a 4 ºC. O líquido 

que passou pela coluna foi descartado juntamente com o tubo coletor e as colunas foram colocadas 

em tubos coletores novos e passaram por mais uma centrifugação a 8.000 x g, durante 1 minuto a 

4 ºC. Então, cada coluna foi transferida para minitubos novos, recebeu 35 μl de água livre de RNase 

previamente aquecida a 37 ºC e foi centrifugada a 8.000 x g, durante 1 minuto a 4 ºC. O líquido 
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que passou pela coluna e ficou no minitubo foi novamente introduzido na coluna e passou pelas 

condições de centrifugação igual à anterior. Terminado este processo, o líquido que ficou em cada 

minitubo continha o RNA resultante desta extração. 

 Cada amostra de RNA foi então dosada em NanoDrop e visualizada em gel de agarose 

padrão 1%. Este gel foi feito em forma e pente tratados com peróxido de hidrogênio 3% e colocado 

em cuba de eletroforese que também passou pelo mesmo tratamento. Os RNA’s visualizados em 

gel de agarose foram então tratados com DNase seguindo as instruções do fabricante do Kit 

TURBO DNA-free (Ambion®).  

 

5.7.2    Verificação da descontaminação de DNA nas amostras de RNA 

 

Após tratamento com DNase, as amostras com RNA tratado foram dosadas em NanoDrop 

e submetidas à uma PCR tradicional com primers que amplificam o gene TcXPC para testar se não 

havia DNA contaminante nas amostras. Para esta verificação, cada amostra para PCR continha 

aproximadamente 150 ng de RNA em 4 μl de tampão de reação Colorless GoTaq® 5X concentrado, 

1,2 μl de Cloreto de Magnésio (25mM), 1,6 μl de desoxirribonucleotídeos-trifosfatos (2,5mM 

cada), 1 μl de cada primer (10 μM), 0,3 μl de enzima GoTaq DNA Polymerase (5 U/ μl) e água 

milli-Q autoclavada até completar um volume final de 20 μl. Também foi preparada uma reação 

que continha DNA de T. cruzi (controle positivo) e uma reação sem DNA (controle negativo). As 

amostras foram colocadas em um termociclador e passaram por uma etapa de desnaturação inicial 

a 94 ºC durante 2 minutos e posteriormente 30 ciclos em que cada um foi composto por um estágio 

de desnaturação a 94 ºC durante 30 segundos, anelamento a 64 ºC durante 1 minuto e extensão a 

72 ºC durante 2 minutos e 40 segundos. Encerrado os 30 ciclos, as amostras foram submetidas a 

uma extensão final a 72 ºC por 10 minutos e posteriormente visualizadas em gel de agarose padrão 

1%.  

 

5.7.3    Produção de cDNA 

 

Sendo confirmado que os RNA’s não continham contaminação com DNA, estes serviram 

de molde para a síntese de cDNA que foi realizada com o kit Superscript® III First-Strand 

Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen) conforme as instruções do fabricante.  
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5.7.4    Reação de PCR usando o cDNA sintetizado como molde  

 

 Uma reação de PCR utilizando como molde o cDNA das culturas WT, TcXPC, TevXPC 1 

e TevXPC 2 foi realizada para verificar a transcrição de RNA mensageiro do gene TevXPC nas 

células TevXPC 1 e TevXPC 2. Esta PCR foi realizada nas mesmas condições descritas para o teste 

de descontaminação de DNA nas amostras de RNA. Porém, desta vez o controle positivo utilizado 

continha DNA de T. evansi, bem como os primers utilizados foram específicos para o gene 

TevXPC. Os produtos da PCR foram visualizados em gel de agarose padrão 1%. 

 

5.7.5    Curva de crescimento com os parasitos epimastigotas de T. cruzi transfectados 

  

 As células de T. cruzi WT, TcXPC, TevXPC 1 e TevXPC 2 foram cultivadas em meio LIT, 

sem o antibiótico de seleção, em sua fase exponencial de crescimento. Para este experimento 

também foram cultivadas, nas mesmas condições, células de T. cruzi heminocautes do gene TcXPC 

(TcXPC +/-) cedidas pela Dr. Isabela Cecília Mendes. 

 Estes parasitos tiveram sua densidade determinada por contagem em câmara de Neubauer 

na presença do corante vital eritrosina e foram todos diluídos para uma mesma concentração de 

células e distribuídos em uma placa para cultivo. Nesta placa, foi adicionado 1 ml de cultura em 

cada poço, sendo que cada uma das culturas ocupou três poços para que as contagens de parasitos 

fossem feitas em triplicata. A placa foi vedada e mantida em uma incubadora a 28 ºC e o 

crescimento dos parasitas foi acompanhado diariamente através de contagem dos mesmos em 

câmara de Neubauer. Este experimento foi realizado mais de uma vez com o objetivo de obter três 

curvas de crescimento com mesmo padrão de resultados. 

 

5.7.6    Curva de tratamento com cisplatina 

 

As células de T. cruzi WT, TcXPC, TevXPC 1, TevXPC 2 e TcXPC+/- foram cultivadas 

em meio LIT, sem o antibiótico de seleção, em sua fase exponencial de crescimento. Estes parasitos 

tiveram sua densidade determinada por contagem em câmara de Neubauer na presença do corante 

vital eritrosina e foram todos diluídos para uma mesma concentração. Após este procedimento, os 

parasitos WT, TcXPC, TevXPC 1, TevXPC 2 e TcXPC+/- foram mantidos em meio LIT contendo 
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300 µM de cisplatina durante uma hora. Por este mesmo período, um grupo controle das mesmas 

células foi mantido em meio LIT sem adição da droga de tratamento. Finalizada a uma hora, todas 

as células (controles e tratadas) foram centrifugadas a 3.000 rpm durante 10 minutos. O 

sobrenadante foi descartado, os precipitados de parasitos foram ressuspendidos em meio LIT novo 

e distribuídos em placa para cultivo.  

Esta placa foi montada conforme já descrito: 1 ml de meio LIT contendo os parasitos foi 

adicionado em cada poço, sendo que cada uma destas culturas ocupou três poços para que as 

contagens de parasitos fossem feitas em triplicata. Desta vez, imediatamente após a uma hora de 

tratamento das células em cisplatina e distribuição das mesmas na placa, elas foram contadas para 

observar se houve morte. As células controle também foram contadas para fazer a comparação. 

Feito isto, as placas foram vedadas e mantidas em uma incubadora a 28 ºC e o crescimento dos 

parasitas controle e tratados foi acompanhado diariamente através de contagem em câmara de 

Neubauer. Este experimento também foi realizado mais de uma vez com o objetivo de obter três 

curvas de tratamento com mesmo padrão de resultados. 

 

5.7.7    Análise Estatística  

 

 Os gráficos das curvas de crescimento e tratamento foram gerados utilizando as médias dos 

valores obtidos nas contagens e desvio padrão. As análises estatísticas apresentadas neste trabalho 

foram realizadas no programa GraphPad Prism 7.00 (GraphPad Software Inc., CA, USA) através 

do teste t não pareado.   

 

5.8    ANÁLISES ATRAVÉS DE BIOINFORMÁTICA 

 

 As sequências de aminoácidos das proteínas XPC de T. evansi e de T. cruzi foram 

encontradas no banco de dados TriTrypDB para que as análises apresentadas a seguir pudessem 

ser realizadas. A sequência da proteína XPC de T. evansi abordada neste trabalho é encontrada no 

referido banco de dados através do ID gene TevSTIB805.9.8560, enquanto que a proteína XPC 

correspondente ao alelo esmeraldo-like de T. cruzi é encontrada com o ID gene 

TcCLB.507011.140. 
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5.8.1    Alinhamento entre sequências de aminoácidos 

 

Através da ferramenta Clustal Omega (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/), foram 

realizados alinhamentos globais entre as sequências de aminoácidos da proteína XPC de T. evansi 

e T. cruzi. Isto foi feito com o objetivo de saber a porcentagem de identidade e similaridade entre 

as proteínas XPC destes dois parasitos.  

 

5.8.2    Localização dos domínios proteicos 

  

 Os domínios presentes nas proteínas XPC de T. evansi e T. cruzi foram localizados com o 

auxílio da ferramenta InterPro (https://www.ebi.ac.uk/interpro/), um banco de dados que contém 

informações sobre famílias, domínios e sítios funcionais de proteínas. 

 

5.8.3    Predição de estrutura por modelagem  

 

 A estrutura tridimensional da proteína XPC de T. evansi foi predita com o auxílio da 

plataforma I-TASSER (https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/) e os modelos gerados 

por esta plataforma foram testados através do PDBsum (http://www.ebi.ac.uk/pdbsum/). Este 

último apresentou dados que mostraram o percentual de aminoácidos que se encontravam em 

regiões mais favorecidas, regiões permitidas, regiões generosamente permitidas e regiões não 

permitidas do modelo analisado. 

  

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/


70 

 

  



71 

 

6     RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1    OBTENÇÃO DO DNA GENÔMICO DE Trypanosoma evansi 

 

Os protozoários foram inoculados em cobaias e estas foram monitoradas até atingirem a 

parasitemia de 20 a 30 parasitas por campo. Após atingir o nível mínimo de parasitemia desejado, 

o sangue da cobaia foi coletado para se obter os parasitas.  

O precipitado de parasitas resultante do processo de purificação (separação de T. evansi do 

sangue do hospedeiro) foi dividido em partes menores e com uma delas foi realizada a extração de 

DNA que obteve uma concentração de 83,9 ng/µl, razão 260/280: 1,54 e razão 260/230: 1,17. Parte 

desta amostra de DNA foi diluída em água ultrapura autoclavada antes de sua utilização na 

amplificação do gene de interesse por PCR. 

 

6.2    AMPLIFICAÇÃO DO GENE TevXPC 

 

O fragmento de DNA que corresponde ao gene TevXPC foi amplificado através de PCR a 

partir do DNA genômico de T. evansi. A reação de amplificação ocorreu nas condições já descritas, 

e para analisar o fragmento de DNA amplificado, apenas 5 µl do produto de PCR foi submetido à 

eletroforese em gel de agarose. A visualização do gel foi realizada em transiluminador ultravioleta 

com um fotodocumentador acoplado (ver Figura 12) e a banda de DNA resultante foi comparada 

com um padrão de massa molecular (1 Kb DNA Ladder, Invitrogen). Os outros 45 µl da reação de 

PCR foram guardados para uso posterior na clonagem.  
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

De acordo com o banco de dados TriTrypDB, o gene de interesse possui 2307 pb. Sendo 

assim, o produto da PCR (que ficou próximo à banda de 2036 pb do padrão de massa molecular) 

apresentou um tamanho semelhante ao que se esperava. 

 

6.3    INSERÇÃO DO GENE TevXPC NO VETOR DE CLONAGEM 

 

  A amplificação de um fragmento de DNA com tamanho semelhante ao de TevXPC, sem a 

produção de fragmentos inespecíficos foi confirmada. Sendo assim, um volume 45 µl do produto 

de PCR foi submetido diretamente ao processo de purificação. O resultado deste procedimento foi 

uma amostra de DNA em uma concentração de 84,3 ng/µl, razão 260/280: 1,86 e razão 260/230: 

1,99. 

Com este DNA, as reações adição de adenosinas e ligação do fragmento ao vetor pGEM-T 

Easy foram preparadas e o plasmídeo gerado (pGEM::TevXPC) foi usado na transformação de 

bactérias E. coli DH10B eletrocompetentes. Neste experimento, observou-se o crescimento de 

colônias azuis e brancas (ver Figura 13) na placa contendo LB-Ágar, ampicilina, IPTG e X-Gal. 

2036 pb 

(3) (2) (1) 

Figura 12 - Amplificação por PCR do gene TevXPC. (1) Padrão de massa molecular de DNA (1 

kb); (2) Fragmento amplificado (TevXPC) e (3) Controle negativo. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  

 

Sabe-se que a coloração azul nas colônias de E. coli são resultado da atividade da enzima 

β-galactosidase, enquanto que a coloração branca ocorre quando a atividade desta enzima é 

interrompida através da inserção de um fragmento de DNA no vetor de clonagem. Sendo assim, 

algumas das colônias brancas resultantes da transformação foram escolhidas e coletadas para a 

verificação da presença do inserto através de PCR de colônias e posterior visualização em gel de 

agarose. Foram testadas seis colônias (ver Figura 14), sendo que cinco delas continham uma 

sequência de DNA cujos primers específicos ao gene TevXPC se anelavam. Assim, a PCR obteve 

como produto um fragmento de DNA com tamanho correspondente ao gene de interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

Figura 13 - Transformação bacteriana para clonagem. (1) Placas contendo colônias de bactérias de 

E. coli DH10B transformadas e (2) Placas do controle negativo. 



74 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
 

Foram encontradas cinco colônias que apresentavam amplificação de um fragmento de 

DNA com tamanho correspondente ao do gene TevXPC. Portanto, três delas foram crescidas em 

meio de cultura LB líquido contendo ampicilina e posteriormente foi feita a extração do DNA 

plasmidial de cada uma delas. Amostras dos DNAs extraídos passaram por sequenciamento e os 

resultados foram analisados com o auxílio da ferramenta “BLASTn” do TriTrypDB. A análise 

confirmou que o DNA plasmidial das três colônias continha o gene TevXPC. Sendo assim, o DNA 

plasmidial da colônia 3 (ver Figura 15) foi escolhido para ser utilizado na continuidade dos 

experimentos. 

(8) (6) (3)

  

(2) (7) (5)  (1) (4) 

2036 pb 

 (9) 

Figura 14 -  PCR de colônias. (1) Padrão de massa molecular de DNA (1 kb); (2), (3), (4), (5) e (7) 
Fragmento amplificado (TevXPC) a partir de DNA bacteriano; (6) Amplificação de um 

fragmento com tamanho diferente do esperado a partir do DNA bacteriano; (8) Controle 

positivo e (9) Controle negativo. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  
 

 (1) 

 (2) 

Figura 15 -  Sequenciamento de DNA plasmidial. (1) Parte do eletrosferograma obtido no 

sequenciamento do DNA plasmidial da colônia 3 a partir do primer T7 Promoter; 

(2) Resultado do “BLASTn” realizado com os dados deste eletrosferograma 

mostrando que o inserto clonado no vetor de clonagem corresponde à sequência 

(sublinhada em vermelho) do gene TevXPC. 
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O DNA plasmidial da colônia 3 foi sequenciado com cinco primers (já descritos no item 

“Material e Métodos”), e com o resultado destes sequenciamentos, a sequência inteira do gene 

inserido no vetor pGEM-T Easy foi montada. Esta sequência foi alinhada com a sequência do gene 

TevXPC apresentada no TriTrypDB através da ferramenta Clustal Omega (ver Figura 16). O 

alinhamento apontou que as duas sequências são idênticas, não havendo nenhum nucleotídeo 

diferente entre elas. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  

Figura 16 -  Alinhamento entre as sequências de TevXPC apresentado no TriTrypDB e de TevXPC 

inserido no vetor de clonagem. A figura contém o resultado do alinhamento das 

sequências inteiras (2307 bases) destacado em azul e uma parte deste alinhamento 

destacado em verde. 



77 

 

6.4    CLONAGEM DO GENE TevXPC NO VETOR DE EXPRESSÃO pROCK-NEO 

 

 O plasmídeo recombinante pGEM::TevXPC e o vetor de expressão pROCK-NEO foram 

digeridos com as enzimas de restrição HindIII e XhoI para liberar o fragmento TevXPC do 

plasmídeo recombinante e abrir um sítio de inserção no vetor pROCK-NEO. Após a digestão, os 

fragmentos gerados foram separados através da eletroforese em gel (ver Figura 17), as bandas 

foram recortadas e o DNA foi retirado do gel de agarose low melting através do kit “PureLink® 

Quick Gel Extraction” (Invitrogen). Como resultado deste processo, obteve-se uma amostra com o 

DNA do gene TevXPC em uma concentração de 7,7 ng/µl, razão 260/280: 1,79 e razão 260/230: 

0,34. A amostra com o DNA do vetor pROCK-NEO clivado apresentou uma concentração de 13,6 

ng/µl, razão 260/280: 2,14 e razão 260/230: 0,12. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

  

Provenientes da purificação do DNA, o vetor pROCK-NEO clivado e o gene TevXPC foram 

submetidos à reação de ligação, cujas condições já foram descritas anteriormente. Vale ressaltar 

(1) (2) (3) 

(4) (5) (6) 

5090 pb 2036 pb        

Figura 17 -  Visualização dos fragmentos de DNA gerados na reação de digestão do plasmídeo 

recombinante pGEM::TevXPC e vetor de expressão pROCK-NEO. (1) Padrão de 

massa molecular de DNA (1 kb); (2) e (3) pGEM::TevXPC clivado; (4) Padrão de 

massa molecular de DNA (1 kb); (5) pROCK-NEO não clivado e (6) pROCK-NEO 

clivado. As bandas correspondentes ao gene TevXPC estão destacadas em amarelo, 

enquanto a banda correspondente ao vetor pROCK-NEO linearizado está destacada 

em verde. 
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que também foi feita uma reação de ligação controle, em que o DNA do gene TevXPC não foi 

adicionado. Duas alíquotas de bactérias E. coli DH10B passaram pelo processo de transformação 

e foram cultivadas em placas contendo LB-Ágar e ampicilina (ver Figura 18). Uma alíquota 

recebeu o produto da ligação do gene TevXPC ao vetor pROCK-NEO, o resultado disto foi o 

crescimento de uma colônia na placa. A outra alíquota recebeu o produto da ligação controle, sendo 

que o resultado foi a ausência de colônias na placa controle.  

 

  Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

A presença do gene TevXPC na colônia que se desenvolveu na placa foi testada através de 

PCR de colônias e posterior visualização em gel de agarose (ver Figura 19). Como resultado, 

observou-se que a colônia apresentava uma sequência de DNA cujos primers específicos ao gene 

TevXPC se anelavam. Sendo assim, a PCR obteve como produto um fragmento de DNA com 

tamanho correspondente ao do gene de interesse. 

 

(2) (1) 

Figura 18 -  Transformação bacteriana para sub-clonagem. (1) Placa contendo uma colônia de 

bactérias de E. coli DH10B transformadas e (2) Placa controle. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
 

A colônia testada na PCR foi crescida em meio de cultura LB líquido contendo ampicilina 

e posteriormente foi feita a extração de seu DNA plasmidial em larga escala. O resultado desta 

extração foi uma amostra de DNA com concentração de 324,1 ng/µl, razão 260/280: 1,88 e razão 

260/230: 2,15. Este DNA plasmidial extraído foi submetido à PCR (ver Figura 20) com os primers 

específicos para o gene TevXPC. O resultado foi a amplificação de um fragmento de DNA com o 

tamanho esperado.   

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

(4) (3)(2)  (1) 

2036 pb 

Figura 19 -  PCR de colônia para a detecção de TevXPC. (1) Padrão de massa molecular de DNA 

(1kb); (2) Amplificação do fragmento de interesse na colônia; (3) Controle positivo e (4) 

Controle negativo. 

 

2036 pb 

(4) (3)(2) (1) 

Figura 20 -  PCR para confirmar a inserção do gene TevXPC no vetor de expressão. (1) Padrão de 

massa molecular de DNA (1kb); (2) Amplificação do fragmento de interesse a partir 

do DNA plasmidial da colônia; (3) Controle positivo e (4) Controle negativo. 
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Uma amostra do DNA testado na PCR também foi digerida (ver Figura 21) pelas enzimas 

de restrição HindIII e XhoI para melhor confirmar a inserção do gene TevXPC no vetor pROCK-

NEO. Os fragmentos resultantes da digestão foram separados por eletroforese em gel de agarose e 

comparados com um padrão de massa molecular e com outras amostras aplicadas no gel. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
 

A visualização do gel de agarose mostrou que os fragmentos gerados pela digestão do 

plasmídeo pelas enzimas de restrição eram correspondentes ao gene TevXPC e ao vetor de 

expressão pROCK-NEO, indicando que a construção do plasmídeo recombinante pROCK-

NEO::TevXPC havia dado certo. 

Sendo assim, três amostras de DNA (cada uma contendo um primer diferente) do plasmídeo 

pROCK-NEO::TevXPC foram enviadas para sequenciamento. Os resultados foram analisados com 

o auxílio da ferramenta “BLASTn” do TriTrypDB e confirmaram a presença do gene TevXPC no 

plasmídeo construído. Na figura 22 é apresentado o “BLASTn” realizado com um destes 

resultados. 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (6)  (5) 

2027 pb 

Figura 21 -  Visualização da digestão do plasmídeo pROCK-NEO::TevXPC. (1) Padrão de massa 

molecular de DNA; (2) pROCK-NEO::TevXPC clivado; (3) pROCK-NEO::TevXPC 

não clivado; (4) Vetor pROCK-NEO clivado; (5) Vetor pROCK-NEO não clivado e 

(6) Produto de PCR correspondente ao gene TevXPC. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

6.5    TRANSFECÇÃO DOS PARASITOS CL BRENER T. cruzi COM O PLASMÍDEO 

RECOMBINANTE pROCK-NEO::TevXPC 

 

Após a confirmação de que o gene TevXPC havia sido inserido no vetor de expressão 

pROCK-NEO, o plasmídeo recombinante pROCK-NEO::TevXPC foi linearizado com a enzima de 

restrição Not I e introduzido através de eletroporação em parasitos epimastigotas CL Brener T. 

cruzi. Durante o tempo de seleção na presença de neomicina, os parasitas da amostra controle 

morreram pois não receberam nenhum DNA que lhes conferisse resistência ao referido antibiótico. 

No entanto, os parasitos transfectados com o plasmídeo pROCK-NEO::TevXPC cresceram na 

presença de neomicina, sendo isto o primeiro indício que a transfecção obteve sucesso. 

Figura 22 -  Resultado do “BLASTn” realizado com os dados do sequenciamento do plasmídeo 

pROCK-NEO::TevXPC a partir do primer “TevXPC Int. 700” (primer complementar 

ao gene a partir da sua base nº 700). A análise mostra que o inserto contido no vetor de 

expressão corresponde à sequência (sublinhada em vermelho) do gene TevXPC. 
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6.6    VERIFICAÇÃO DA TRANSCRIÇÃO DE RNA MENSAGEIRO DO GENE TevXPC NOS 

PARASITOS TRANSFECTADOS 

 

Para confirmar que o gene TevXPC havia sido introduzido em cepas CL Brener de T. cruzi (agora 

denominadas TevXPC), o RNA destas células foi extraído e o cDNA obtido a partir dele foi testado 

através de PCR. Lembrando que, conforme já mencionado, os parasitos TevXPC foram divididos 

em duas alíquotas em um determinado momento, e a partir disto, cultivados separadamente. Sendo 

assim, esta pesquisa apresenta dados de células TevXPC 1 e TevXPC 2. No entanto, estas duas 

culturas são originárias do mesmo processo de transfecção e receberam o mesmo plasmídeo 

recombinante, porém foram cultivadas em frascos separados. 

 As células WT (T. cruzi selavagem), TcXPC (T. cruzi superexpressora do gene TcXPC) e 

TcXPC+/- (T. cruzi heminocaute do gene TcXPC) também passaram pelo processo de extração de 

RNA, produção de cDNA e análise através de PCR. Isto foi feito para confirmar a ausência de 

algum fragmento de RNA em células de T. cruzi que não receberam TevXPC mas que pudesse 

anelar com os primers específicos deste gene e assim gerar uma interpretação errônea dos 

resultados.  

 

6.6.1    Extração de RNA  

 

 Os RNA’s extraídos conforme descrito no item “Material e Métodos” foram dosados em 

NanoDrop e apresentaram as seguintes concentrações:  

 RNA de WT: 998,8 ng/μl;  

 RNA de TcXPC: 724,3 ng/μl;  

 RNA de TevXPC 1: 1073,5 ng/μl;  

 RNA de TevXPC 2: 807,9 ng/μl. 

Após este procedimento, com o objetivo de analisar a integridade destes RNA’s, as 

amostras foram submetidas a eletroforese em um gel de agarose padrão 1% (ver Figura 23). Este 

gel foi preparado em forma e pente tratados com peróxido de hidrogênio 3% e colocado em cuba 

de eletroforese que também passou pelo mesmo tratamento. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Sendo confirmado que os RNA’s estavam íntegros, 1 μg de cada um deles foi tratado com 

DNase para eliminar fragmentos de DNA que acabam sendo extraídos junto com o RNA durante 

o processo de extração. Ao final do processo, obteve-se amostras com 50 μl de cada RNA nas 

seguintes concentrações:  

 RNA de WT (139 ng/μl); 

 RNA de TcXPC (144 ng/μl);  

 RNA de TevXPC 1 (139 ng/μl);  

 RNA de TevXPC 2 (149 ng/μl). 

 

6.6.2    PCR para assegurar a descontaminação do DNA das amostras de RNA 

 

 Os RNA’s tratados com DNase foram submetidos à PCR para verificar se as amostras 

tratadas ainda não continham fragmentos de DNA detectáveis. O resultado deste procedimento (ver 

Figura 24) foi visualizado através de eletroforese em gel de agarose padrão 1%.  

 

 

 

 (1)  (2)  (4)  (3) 

Figura 23 -  Visualização dos RNA’s extraídos. (1) RNA de WT; (2) RNA de TcXPC; (3) RNA de 

TevXPC 1 e (4) TevXPC 2. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 Uma vez que nas reações de PCR que continham RNA como molde não se observou 

amplificação, concluiu-se que a eliminação do DNA presente nas amostras de RNA obteve sucesso

  

6.6.3    Produção de cDNA 

 

 Aproximadamente 1 μg de cada RNA tratado com DNase serviu de molde para a síntese de 

cDNA. Para isto, foram seguidas as instruções do fabricante do kit utilizado para tal procedimento 

e a dosagem do cDNA resultante apresentou as seguintes concentrações:  

 cDNA de WT: 1025,9 ng/μl; 

 cDNA de TcXPC: 995 ng/μl;  

 cDNA de TevXPC 1: 1016,4 ng/μl; 

  cDNA de TevXPC 2: 1011,4 ng/μl. 

 

6.6.4    PCR utilizando cDNA como molde 

 

 Aproximadamente 150 ng de cada cDNA sintetizado foi submetido à uma PCR com os 

primers específicos para o gene TevXPC. O objetivo deste experimento foi verificar a amplificação 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 

2000 pb 
3000 pb 

Figura 24 -  PCR utilizando RNA como molde. (1) Padrão de massa molecular de DNA; (2) RNA 
de WT; (3) RNA de TcXPC; (4) RNA de TevXPC 1; (5) RNA de TevXPC 2; (6) 

Controle positivo e (7) Controle negativo. 

 



85 

 

do gene de interesse nas células TevXPC 1 e TevXPC 2. Abaixo (ver Figura 25), é apresentada a 

visualização dos produtos de PCR resultantes. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Observou-se que os cDNA’s das culturas TevXPC 1 e TevXPC 2, sintetizados a partir do 

RNA das mesmas, apresentaram amplificação de um fragmento de DNA com tamanho 

correspondente ao do gene TevXPC. Diante disto, pode-se afirmar que estas culturas estão 

transcrevendo o RNA mensageiro do gene de interesse.  

Os cDNA’s das culturas WT e TcXPC não apresentaram amplificação. Este fato já era 

esperado, uma vez que estas culturas não receberam o gene TevXPC. 

 

6.6.5    Alinhamento entre aminoácidos das proteínas XPC de T. cruzi e T. evansi 

  

As sequências de aminoácidos das proteínas XPC de T. cruzi (TcCLB.507011.140) e XPC 

de T. evansi (TevSTIB805.9.8560) foram encontradas no TriTrypDB e alinhadas (ver Figura 26) 

através da ferramenta Clustal Omega. 

 (2)  (5)  (1)  (3)  (4)  (6)  (7) 

2000 pb 

3000 pb 

Figura 25 - PCR utilizando cDNA como molde. (1) Padrão de massa molecular de DNA; (2) cDNA 

de WT; (3) cDNA de TcXPC; (4) cDNA de TevXPC 1; (5) cDNA de TevXPC 2; (6) 

Controle positivo e (7) Controle negativo. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

  

O alinhamento apontou que T. cruzi e T. evansi apresentam 50,7% de identidade e 68,1% 

de similaridade entre suas proteínas XPC. 

 

 

Figura 26 -  Resultado do alinhamento obtido entre as sequências de aminoácidos das proteínas 

XPC de T. cruzi e T. evansi. 
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6.6.6    Curva de crescimento  

 

Uma estratégia para melhor conhecer as características de um gene é analisar os efeitos 

resultantes da alteração de seu nível de expressão em um organismo (Mendes, 2015). Com base 

nisto, uma pesquisa desta autora realizou heminocaute e superexpressão do gene TcXPC em células 

CL Brener T. cruzi e observou os fenótipos resultantes.  

Sendo assim, o presente trabalho resolveu testar se a inserção de uma cópia de TevXPC em 

T. cruzi resultaria em fenótipos semelhantes ao das células modificadas por Mendes (2015), ou 

seja, células de T. cruzi que haviam recebido uma cópia extra do gene TcXPC 

(TcCLB.507011.140). Para isto, a Dr. Isabela Cecília Mendes, cedeu as células superexpressoras 

de TcXPC para que os testes do presente trabalho pudessem ser realizados. 

Esta estratégia foi adotada pois técnicas de transfecção em T. evansi ainda não estão bem 

estabelecidas. Portanto, foi testada a hipótese de se os genes ortólogos TcXPC e TevXPC eram 

complementares através da comparação entre os fenótipos das células de T. cruzi superexpressoras 

de TcXPC (que possuem ao todo três cópias deste gene) e células de T. cruzi expressoras TevXPC 

(possuem duas cópias de TcXPC e uma cópia de TevXPC). Assim, se confirmado que a proteína 

XPC de T. evansi é complementar à proteína XPC de T. cruzi, muitos dos resultados já obtidos a 

respeito do gene TcXPC e da via NER em T. cruzi podem auxiliar na compreensão do papel do 

gene TevXPC e via NER em T. evansi. 

Diante disto, crescimento das células TcXPC, TevXPC 1, TevXPC 2 e TcXPC +/- foi 

analisado em relação ao crescimento de WT (ver Figura 27). Neste experimento, observou-se que 

WT foi a cultura que mais cresceu durante o experimento, enquanto as células TcXPC+/- foram as 

que menos cresceram. A multiplicação mais lenta de TcXPC+/- está de acordo com um 

experimento realizado por Mendes (2015) em que foram utilizadas as mesmas células, uma vez 

que esta autora cedeu os parasitos TcXPC +/- para a realização da curva de crescimento apresentada 

neste trabalho. Além do crescimento atrasado de TcXPC +/- na ausência de estresse genotóxico, a 

referida pesquisadora constatou que estes parasitas também apresentavam as mais diversas formas 

e tamanhos, bem como alteração na proporção entre núcleo e cinetoplasto em uma parte 

considerável de suas células. Segundo ela, estes resultados são indícios de que o gene TcXPC, além 

de seu papel no reparo de DNA, teria algum envolvimento em atividades essenciais da célula em 

situações normais.  



88 

 

Em relação às demais culturas envolvidas na curva de crescimento, a célula TcXPC cresceu 

de forma mais lenta em relação à WT em um determinado período da curva. Porém, no geral as 

duas apresentaram um padrão de crescimento muito parecido. Já as células TevXPC 1, TevXPC 2, 

apresentaram um crescimento intermediário entre WT e TcXPC+/-.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Diante disto, vale ressaltar que após o período de seleção do processo de transfecção, as 

células TevXPC 1 e TevXPC 2 apresentavam muita dificuldade para se multiplicarem. Porém, 

durante o tempo em que se mantiveram em cultivo até a realização das curvas de crescimento, elas 

demonstraram melhoras no seu crescimento. A respeito disto, acredita-se que por algum motivo, a 

inserção do gene TevXPC nas células de T. cruzi pode ter alterado algum processo celular deste 

* 
* 

* 
* 

* 
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* 
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* 
* 

* 
* 
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Figura 27 -  Avaliação do crescimento das cepas T. cruzi selvagem (WT), superexpressora de 
TcXPC (TcXPC), expressoras de TevXPC (TevXPC 1 e TevXPC 2) e heminocaute 

para TcXPC (TcXPC+/-). Teste estatístico t student (P<0.05): (*) diferença 

significativa entre WT e TcXPC, (*) diferença significativa entre WT e TevXPC 1, 

(*) diferença significativa entre WT e TevXPC 2, (*) diferença significativa entre WT 

e TcXPC +/-. Todos os parasitos foram deixados em uma mesma concentração inicial, 

cultivados em meio LIT e contados diariamente. Resultados representativos de três 

experimentos independentes. 
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parasita, resultando na dificuldade destas células para crescerem. No entanto, T. cruzi deve ter 

encontrado alguma forma de se adaptar à inserção deste gene exógeno ao seu genoma, e assim, 

conseguiu aumentar sua taxa de crescimento, mesmo que esta não tenha sido igual à WT.   

Sendo assim, buscou-se entender o motivo da alteração do crescimento nestas células de T. 

cruzi após receberem um gene XPC exógeno (TevXPC), levando em consideração o papel da 

proteína XPC nos organismos vivos. Como já citado anteriormente, pesquisas recentes têm 

descoberto que XPC, além de seu envolvimento no NER, também está envolvida no reparo por 

excisão de bases, remodelagem da cromatina, sinalização celular, degradação proteolítica e 

viabilidade celular (NEMZOW et al., 2015). Além do mais, uma pesquisa realizada por Machado 

et al. (2014) demostrou que o silenciamento do gene XPC utilizando RNAi em T. brucei foi letal 

para o parasito na ausência de agentes genotóxicos.  

 Ao realizar o alinhamento entre os aminoácidos das proteínas XPC de T. cruzi 

(TcCLB.507011.140) e XPC de T. evansi (TevSTIB805.9.8560) observou-se que as referidas 

proteínas destes organismos apresentam 68,1% de similaridade e 50,7 % de identidade entre elas. 

Esta semelhança pode ter feito com que a proteína XPC de T. evansi tenha conseguido interagir em 

um ou mais processos celulares de T. cruzi onde a proteína XPC endógena desempenha algum 

papel, porém, ela não foi capaz de trabalhar com eficiência no referido mecanismo. Sendo assim, 

há a possibilidade de a proteína XPC de T. evansi ter agido como um elemento dominante negativo 

em um ou mais mecanismos celulares de T. cruzi ao ocupar o lugar da proteína XPC endógena na 

interação com certas moléculas. Apesar de ser semelhante à proteína XPC endógena, XPC de T. 

evansi não conseguiu dar continuidade ao(s) processo(s) por não ter condições de interagir com 

outros fatores, provavelmente por alguma incompatibilidade tridimensional e/ou química. Este fato 

pode ter causado alguma desordem em um ou mais processos celulares de T. cruzi em que a 

proteína XPC está envolvida, resultando em alteração do crescimento celular.  

 Diante do problema, T. cruzi deve ter desenvolvido estratégias para contornar a situação de 

uma proteína XPC exógena interferindo em um ou mais de seus processos celulares. Esta estratégia 

pode ter sido tanto a diminuição da expressão do gene TevXPC através de controle pós-

transcricional, quanto mudanças no seu metabolismo para compensar os problemas trazidos pela 

inserção de TevXPC no seu genoma. Outra estratégia que o parasita pode ter adotado é o aumento 

da expressão de TcXPC. Isto aumentaria o número de cópias da proteína XPC endógena e esta 
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aumentaria suas chances em relação à XPC exógena na “competição” pela interação com moléculas 

envolvidas em algum processo celular.  

Diante da observação das alterações no crescimento apresentadas pelas células de T. cruzi 

que receberam o gene TevXPC, acredita-se que apesar de serem ortólogos, os genes TevXPC e 

TcXPC não são complementares. 

  

6.6.7    Curva de Tratamento com Cisplatina 

 

 O comportamento das células WT, TcXPC, TevXPC 1, TevXPC 2 e XPC +/- em resposta 

ao tratamento com uma dose de 300 µM de cisplatina foi analisado (ver Figura 28). No interior de 

uma célula, a cisplatina torna-se positivamente carregada e capaz de interagir com moléculas 

nucleofílicas, tais como DNA, RNA e proteínas (STORDAL e DAVEY, 2007). A cisplatina pode 

causar tanto adutos no DNA, que incluem adutos intrafita, quanto complexos cisplatina-DNA. Os 

tipos de adutos mais frequentemente observados são ligações intrafita entre guaninas adjacentes 

(65%) ou ligações entre adenina e guanina (25%). Sendo a cisplatina um agente que danifica o 

DNA, a habilidade de uma célula para sobreviver quando exposta a esta droga depende da 

eficiência de seus mecanismos de reparo, pois DNA não reparado pode levar à morte celular 

(MASTERS E KOBERLE, 2003). Diante disto, sabe-se que os danos no DNA causados por 

cisplatina podem ser reparados pelo sistema NER (TAE-HONG et al., 2010). 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Neste experimento, observou-se que as células TcXPC tratadas com cisplatina, cresceram 

menos do que as células não tratadas. No entanto, de acordo com o teste estatístico não houve 

diferença significativa entre o crescimento destas duas culturas. Nas demais células submetidas ao 

(1) (2) 

(3) (4) 

(5) 
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Figura 28 -  Avaliação do crescimento, na presença de 300 µM de cisplatina, das cepas (1) T. 

cruzi selvagem (WT), (2) superexpressora de TcXPC (TcXPC), (3 e 4) expressoras 

de TevXPC (TevXPC 1 e TevXPC 2) e (5) heminocaute para TcXPC (TcXPC+/). 

As linhas contínuas representam as células controle, enquanto as linhas 

pontilhadas representam as células tratadas com cisplatina. (*) diferença 

estatisticamente significativa entre o ponto tratado e não tratado com cisplatina 

(P<0.05, teste t student). Resultados representativos de três experimentos 

independentes. 
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mesmo procedimento, constatou-se que aquelas que foram tratadas com cisplatina apresentaram 

crescimento significantemente menor do que as não tratadas. A respeito disto, acredita-se que a 

superexpressão do gene TcXPC nas células TcXPC possa ter aumentado a eficiência do reparo das 

lesões causadas pela cisplatina nestes parasitas. Sendo assim, TcXPC conseguiu lidar melhor com 

os obstáculos ao seu crescimento do que WT, TevXPC 1, TevXPC 2 e XPC+/-. Lommel et al. 

(2000) relataram que a superexpressão da proteína RAD4 em células de levedura resultou em taxas 

maiores de reparo por excisão de nucleotídeos. Neste estudo, as leveduras foram tratadas com 

radiação UV para induzir os danos no DNA.  Em leveduras, RAD4 é a proteína homóloga de XPC 

(NEMZOW et al., 2015). 

 Ao observar o comportamento de TevXPC 1 e TevXPC 2, percebeu-se que as duas células 

se comportaram de formas diferentes em relação ao tratamento com cisplatina. As células TevXPC 

2 tratadas com a droga apresentaram mais dificuldade no crescimento do que as células TevXPC 1 

também tratadas.     

Como já citado nos materiais e métodos, as células TevXPC 1 e TevXPC 2 são originárias 

de uma mesma cultura de T. cruzi que recebeu o plasmídeo recombinante contendo o gene TevXPC. 

Esta cultura, denominada TevXPC, quando recém selecionada no processo de transfecção 

apresentava dificuldades no crescimento. Ela foi dividida em duas alíquotas que foram cultivadas 

separadamente, sendo que estas alíquotas receberam os nomes de TevXPC 1 e TevXPC 2. Durante 

o tempo de cultivo até a montagem das curvas de crescimento e tratamento, estas células 

demonstraram melhoras em seu crescimento. Acredita-se, como já explicado no item anterior, que 

T. cruzi tenha passado por algum processo de adaptação para contornar os problemas trazidos pela 

inserção do gene TevXPC em seu genoma. No entanto, estas duas células que foram cultivadas 

separadamente, devem ter encontrado formas diferentes para contornarem o problema. A célula 

TevXPC 1 pode ter aumentado a expressão de TcXPC (conforme discutido no item anterior), e por 

isto, quando tratada com cisplatina ela não apresenta tanto prejuízo em seu crescimento quanto as 

células TevXPC 2. A célula TevXPC 2 deve ter mantido o seu nível normal de expressão de TcXPC 

e encontrou outra forma de lidar com os problemas trazidos pelo gene TevXPC. Sendo assim, ao 

ser tratada com cisplatina, sua taxa de reparo no DNA não foi tão alta quanto TevXPC 1.   
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6.6.8    Localização de domínios nas proteínas XPC de T. cruzi e T. evansi 

 

As sequências de aminoácidos das proteínas XPC de T. cruzi e T. evansi alinhadas no 

Clustal Omega também foram submetidas à ferramenta InterPro (ver Figuras 29 e 30) para a 

localização de seus domínios proteicos.   

 

Figura 29 - Domínios proteicos encontrados na proteína XPC de T. cruzi.   

     

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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Figura 30 - Domínios proteicos encontrados na proteína XPC de T. evansi. 

      

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 Os resultados obtidos mostraram que as proteínas XPC dos dois organismos possuem três 

domínios RAD4 beta-hairpin e uma dobra encontrada em proteínas RAD4/PNGase 

transglutaminases. A respeito do domínio RAD4 beta-hairpin, há uma pesquisa feita por Min e 

Pavletich (2007) com a estrutura em cristal da proteína RAD4 ligada à uma dúplex de DNA 

contendo um dímero de pirimidina do tipo ciclobutano. O referido estudo mostrou que RAD4 

insere a estrutura beta-hairpin através da dupla hélice do DNA. Isto faz com que os dois pares de 

bases danificados sejam expostos para fora da dúplex e então são reconhecidos pela proteína, uma 

vez que os dois nucleotídeos ligados se tornam distorcidos.  

 Sobre o outro domínio encontrado nas proteínas XPC de T. cruzi e T. evansi, encontrou-se 

a informação de que a dobra característica de transglutaminases, também é encontrada em 

pepitídeo-N-glycanases (PNGases), enzimas que removem glicanos de glicoproteínas durante sua 
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degradação. PNGases apresentam atividade catalítica que é típica desta dobra e acredita-se que elas 

têm um mecanismo de reação similar ao encontrado em reações de transglutaminação. No entanto, 

aceita-se que nas proteínas RAD4 e XPC esta dobra esteja inativa, sendo que a função destas 

proteínas está apenas relacionada ao reparo do DNA (ANANTHARAMAN et al., 2001). 

 

6.6.9    Predição da estrutura tridimensional da proteína XPC de T. evansi 

 

 Uma estratégia para investigar uma proteína é comparar sua estrutura tridimensional com a 

de outras proteínas ortólogas já descritas e melhor caracterizadas. Por isto, na tentativa de predizer 

a estrutura tridimensional da proteína XPC de T. evansi, a sequência de aminoácidos desta proteína 

encontrada no TriTrypDB foi submetida na plataforma I-TASSER. Como resultado, a referida 

plataforma gerou 5 modelos tridimensionais com diferentes valores de C-score. Considerando que 

um C-score de alto valor significa um modelo com alta confidência, a estrutura tridimensional (ver 

Figura 31) com maior C-score foi escolhida para a continuidade das análises.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 Para testar a qualidade deste modelo, a estrutura tridimensional gerada no I-TASSER foi 

submetida no banco de dados PDBsum para que este analisasse o percentual de aminoácidos que 

se encontravam em regiões mais favorecidas da proteína XPC de T. evansi predita (ver Figura 32). 

Os dados gerados apresentaram também o percentual de aminoácidos que se encontram em regiões 

permitidas, generosamente permitidas e não permitidas no modelo submetido. 

 

Figura 31 - Predição de estrutura tridimensional da proteína XPC de T. evansi. Três ângulos 

diferentes de visualização do modelo predito que obteve maior valor de C-score.  
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Figura 32 -  Teste de qualidade da estrutura tridimensional de XPC de T. evansi predita. Dados 

gerados pelo banco de dados PDBsum. 

        

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 Os resultados mostraram que 483 resíduos, dos 768 aminoácidos da proteína 

(correspondente a 72,5%) estavam em regiões mais favorecidas do modelo gerado. No entanto, é 

esperado que um modelo de boa qualidade apresente mais de 90% de seus aminoácidos nestas 

regiões. 

 Sendo assim, é necessário realizar uma modelagem avançada para construir uma estrutura 

tridimensional com maior qualidade e assim poder compará-la com a estrutura de proteínas XPC’s 

de outros organismos.  
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7    CONCLUSÃO 

 

 Os resultados obtidos demonstram que TevXPC não foi complementar ao gene TcXPC, uma 

vez que as células TevXPC não responderam ao tratamento com cisplatina de forma semelhante às 

células TcXPC. Outro fato interessante é que a inserção do gene TevXPC nas células de T. cruzi 

diminuiu o crescimento das mesmas, o que também é observado nas células heminocautes para 

TcXPC. Isto sugere que além de TevXPC não ser complementar à TcXPC, ele pode ter efeito 

dominante negativo nas células de T. cruzi, pois a proteína XPC por ele codificada pode estar 

interferindo no trabalho da proteína XPC endógena deste organismo.  
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