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RESUMO 

 

 

Novaes J. Análise da expressão diferencial entre merozoítos e esporozoítos de 
Eimeria tenella empregando a técnica de LongSAGE [Tese]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2009. 
 

A coccidiose aviária é causada por protozoários do gênero Eimeria e é responsável 

por grandes prejuízos à indústria avícola mundial. O nosso grupo gerou e anotou 

mais de 15.000 seqüências expressas do tipo ORESTES das três principais 

espécies de Eimeria que acometem a galinha doméstica. Dentre estas, a Eimeria 

tenella é a mais estudada devido a sua alta freqüência e virulência no campo, sendo 

empregada como modelo de estudo para coccidiose. Com o objetivo de se estudar o 

perfil de expressão quantitativo de dois estágios invasivos destes parasitas, foram 

construídas bibliotecas de LongSAGE a partir de merozoítos de segunda geração e 

esporozoítos. As seqüências de DNA foram submetidas a um processo seriado de 

múltiplos passos utilizando a plataforma Egene e, apenas seqüências apresentando 

alta qualidade foram consideradas para as etapas posteriores. A extração e 

contagem das tags foram realizadas utilizando o SAGE Analysis, um pacote 

desenvolvido localmente. Para análise estatística foi empregado o Kemp, uma 

implementação de um teste freqüentista. No total, obtivemos mais de 35.000 tags, 

que corresponde a 9.516 tags únicas. Deste conjunto, 270 tags foram classificadas 

como diferencialmente expressas e utilizadas como sementes para a reconstrução 

dos cDNAs correspondentes utilizando cerca de 48.000 leituras de ORESTES/ESTs 

e o programa GenSeed. Um total de 199 seqüências  de cDNA foram reconstruídas 

com sucesso e submetidas a um pipeline de anotação automática empregando o 

Egene. O processo de anotação consistiu na identificação das seqüências 

codificadoras, e a caracterização dos produtos correspondentes utilizando buscas de 

similaridade, buscas de motivos protéicos, detecção de ortólogos e mapeamento de 

ontologia gênica. Estes resultados mostraram que, apesar de invasivos, estes 

estágios apresentam genes de expressão estágio-específica e um perfil 

transcricional distinto. Para merozoítos, grande parte dos produtos protéicos 

diferencialmente expressos estavam relacionados à tradução, modificação e 

manutenção da conformação das proteínas e processos de ligação.  Enquanto que 

em esporozoítos, o perfil transcricional obtido foi distinto, com poucos resultados 



positivos de BLAST. Alguns dos produtos protéicos identificados foram as histonas, 

proteínas associadas a transporte e atividade catalítica. Uma validação experimental 

preliminar utilizando um pequeno conjunto de genes foi realizada e uma boa 

correlação entre estas técnicas foi obtida ao se comparar os dados quantitativos de 

expressão gênica. A análise comparativa entre os dados diferencialmente expressos 

obtidos por LongSAGE e Northern Digital de ESTs/ORESTES de E. tenella  mostrou 

que há coerência entre os dados obtidos, já que muitos genes diferencialmente 

expressos  foram identificados por ambas as técnicas. 

 

Palavras-chave: Coccidiose. Eimeria tenella. Expressão gênica. Merozoítos. 

Esporozoítos. Etiquetas de seqüências expressas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Novaes J. Differential expression analysis between merozoites and sporozoites of 
Eimeria tenella using LongSAGE [Thesis]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2009. 
 

Coccidiosis of the domestic fowl is caused by protozoan parasites of the genus 

Eimeria. The disease is world widely distributed and is responsible for relevant 

economic losses to the poultry industry. Our group generated and annotated more 

than 15.000 expressed sequences (ORESTES) for each one of the three most 

important Eimeria species. Eimeria tenella is the most studied species due to its high 

prevalence and virulence, and because is more amenable to laboratory manipulation. 

For these reasons, E. tenella became the model species on coccidiosis research. 

Aiming at obtaining a quantitative expression profile of two invasive stages of these 

parasites, we constructed LongSAGE libraries of sporozoites and second-generation 

merozoites. DNA reads were submitted to a multistep processing pipeline using 

EGene platform, and only sequence stretches showing high quality were considered 

for downstream analyses. Tag extraction and counting were performed using SAGE 

Analysis, a locally developed package. For the statistical analysis we used Kemp, an 

implementation of a frequentist test. In total we have obtained more than 35,000 

tags, which correspond to 9,5126 unique tags. From this set, 270 tags were 

considered differentially expressed and utilized as seeds to reconstruct the 

corresponding cDNAs using circa 48,000 ORESTES/EST reads and the program 

GenSeed. A total of 199 cDNAs sequences were successfully reconstructed and 

submitted to an automated annotation pipeline using EGene. The annotation process 

consisted on the identification of the coding sequences, and the characterization of 

the corresponding products using similarity searches, protein motif finding, orthology 

detection and gene ontology mapping. These results showed that besides the 

invasive nature of both stages, we were able to detect stage-specific expressed 

genes and a distinct transcriptional profile. In merozoites, most of the differentially 

expressed genes were associated to translation, protein modification and folding, and 

binding processes. Conversely, sporozoites showed a very distinct transcription 

profile, with a low number of BLAST hits. Some of the identified products included 

histones and proteins associated with transport and catalytic activity. A preliminary 



experimental validation using real-time PCR was carried out with a small group of 

genes and the expression ratio observed between the tested developmental stages 

has been experimentally confirmed with a good correlation. A comparison analysis of 

the differential expressed genes obtained by LongSAGE and Northern Digital of 

ESTs/ORESTES also showed a good agreement, and many differentially expressed 

genes have been mutually identified by both techniques.  

 

 

Keywords: Coccidiosis. Eimeria tenella. Gene Expression. Merozoites. Sporozoites. 

Expressed sequence tags.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO
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1.1 Eimeria spp. e o Filo Apicomplexa 

 

 

Protistas do gênero Eimeria (Classe Coccidia, Filo Apicomplexa) foram de 

acordo com a história, os primeiros protozoários parasitas a serem visualizados. Em 

1674, Antony van Leeuwenhoek, considerado um dos criadores do microscópio, 

descreveu a presença de corpúsculos nos dutos biliares de um coelho, os quais 

provavelmente tratavam-se de oocistos de Eimeria stiedae. Somente 150 anos mais 

tarde o primeiro membro deste filo foi taxonomicamente classificado (Levine, 1973). 

O Filo Apicomplexa é composto por mais de 5.000 espécies de protozoários 

intracelulares obrigatórios são considerados os parasitas eucarióticos mais bem 

sucedidos do planeta. Dentro deste grupo, patógenos de importância médica e 

veterinária são responsáveis por grandes ameaças à saúde mundial causando 

prejuízos à economia global (Sibley, 2004; Tomley, 2009) 

Dentre os parasitas de importância médica, podemos destacar o gênero 

Plasmodium, responsável pela malária, o Toxoplasma gondii que pode causar 

abortos e danos neurológicos congênitos e também os gêneros Cryptosporidium e 

Cyclospora que estão associados a infecções oportunísticas em indivíduos 

imunossuprimidos, particularmente os infectados pelo HIV (Roos, 2005; Striepen et 

al., 2002). Com relação aos patógenos de importância médico-veterinária, podemos 

citar os gêneros Babesia, Neospora, Theileria e Eimeria, que são capazes de 

infectar animais domésticos e de produção, acarretando em grandes prejuízos 

econômicos (Belli et al., 2005; Hu et al., 2006).  

Na figura 1 podemos observar uma árvore filogenética de alguns gêneros do 

Filo Apicomplexa (Wu, 2008). Os organismos deste filo são caracterizados pela 

presença de uma combinação única de organelas na extremidade apical das formas 

“zoítas” (infectantes) destes parasitas, denominada de complexo apical (Levine, 

1973; Tomley e Soldati, 2001). 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1 – Árvore filogenética de organismos do Filo Apicomplexa  baseada nas seqüências 

da subunidade menor do RNA ribossômico. 
Fonte: Wu, 2008. 

 

 

O complexo apical é composto por um conóide, anéis polares, microtúbulos 

subpeliculares, roptrias, micronemas e grânulos densos. (Dubremetz et al., 1998; 

Santos et al., 2009). Estas estruturas estão associadas à motilidade, adesão e 

penetração dos parasitas nas células hospedeiras e formação do vacúolo 

parasitóforo (Bumstead e Tomley, 2000; Morrissette e Sibley, 2002). Os 

micronemas, roptrias e grânulos densos constituem um grupo de organelas 

secretoras que liberam seu conteúdo de forma seqüencial durante o processo de 

invasão. Inicialmente as micronemas secretam suas proteínas que estão envolvidas 

na motilidade, adesão e reconhecimento da célula hospedeira (Bumstead e Tomley, 

2000; Tomley e Soldati, 2001). Em seguida há liberação das proteínas das roptrias, 

que auxiliam na movimentação do parasita para dentro da célula hospedeira e na 

formação da membrana do vacúolo parasitóforo (Sibley, 2004). Finalmente, os 

grânulos densos, que tem a função de remodelar o vacúolo parasitóforo tornando 

este compartimento metabolicamente ativo, liberam seu conteúdo (Bromley et al., 

2003; Dubremetz et al., 1998; Entzeroth et al., 1998). O conóide (presente apenas 

nos coccídias), os anéis polares, e os microtúbulos subpeliculares, fazem parte do 
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citoesqueleto celular, responsável por mediar o processo de invasão celular. O 

conóide é uma estrutura pequena na forma de cone, composta por filamentos 

espiralados e, acredita-se que esteja envolvida na função mecânica da invasão. Os 

anéis polares constituem um dos centros de organização dos microtúbulos 

subpeliculares, sendo ambos importantes para a manutenção da forma, polaridade e 

tráfico de organelas nestes organismos (Morrissette e Sibley, 2002; Santos et al., 

2009).  

Dentro deste filo há a classe Coccidia, grupo variado de parasitas cujas 

espécies podem ter ciclo de vida monoxênico ou heteroxênico, podendo ou não 

acometer uma grande gama de hospedeiros (Tenter et al., 2002). Dentro desta 

classe, o gênero Eimeria é o mais representativo do Filo Apicomplexa, com mais de 

1700 espécies descritas (Levine, 1988), as quais podem ser encontradas em 

diversos hospedeiros, desde organismos invertebrados como anelídeos e insetos, 

até vertebrados, incluindo anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que representam a 

grande maioria dos hospedeiros.  

Os protozoários do gênero Eimeria apresentam um ciclo de vida direto 

(monoxênico) e grande parte destes organismos infectam as células epiteliais da 

mucosa intestinal. O ciclo de vida é dividido em esporogonia, que ocorre fora do 

hospedeiro sendo responsável pela formação do estágio infectante do parasita, a 

esquizogonia (reprodução assexuada) e a gametogonia (reprodução sexuada) as 

quais ocorrem dentro da célula de um hospedeiro espécie-específico (Kogut, 1990; 

Shirley e Harvey, 1996, 2000). Tyzzer (1929) foi o pioneiro na caracterização das 

espécies deste gênero e estabeleceu a base do estudo em coccídias, trabalhando  

com espécies de Eimeria que acometem as aves (Ball et al., 1989).  
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1.2  Coccidiose aviária  

 

 

1.2.1 A doença e importância econômica 

 

 

Os protozoários do gênero Eimeria são responsáveis pela coccidiose aviária, 

uma doença entérica que acomete galinhas domésticas e é causada por sete 

espécies deste gênero: E. acervulina, E. maxima, E. tenella, E. necatrix, E. brunetti, 

E. praecox e E. mitis (Fernando, 1990). Economicamente, as espécies capazes de 

infectar a galinha doméstica são consideradas as mais relevantes do gênero Eimeria 

(Shirley et al., 2005).  

Estes parasitas são cosmopolitas e, acometem principalmente frangos de 

corte e matrizes reprodutoras (Williams, 1998). Esta doença resulta em aumento da 

conversão alimentar, menor capacidade de absorção de nutrientes pelo trato 

intestinal, menor ganho de peso e, em alguns casos, aumento da mortalidade (Min 

et al., 2004).  

Cada espécie se desenvolve em uma localidade específica do trato intestinal 

das aves (sítio-específica) e pode induzir diferentes graus de patogenicidade, 

variando de moderado até severo (Long e Joyner, 1984). A imunidade é espécie-

específica, ou seja, uma ave imune a uma espécie é suscetível às outras (Dalloul e 

Lillehoj, 2005) e, além disso, um único hospedeiro pode ser infectado por mais de 

uma espécie simultaneamente.  

Apesar da disponibilidade de drogas anticoccidianas e de vacinas vivas para 

o controle desta doença, os prejuízos causados à indústria avícola são enormes. 

Grande parte dos custos está relacionada à profilaxia e tratamento, além de perdas 

com o aumento de mortalidade e queda da produção. Calcula-se que os gastos 

mundiais relacionados ao controle desta doença variem de 800 milhões (Allen e 

Fetterer, 2002) a 3 bilhões de dólares por ano (Shirley et al., 2004b). 

A indústria avícola tem um papel fundamental na economia brasileira. O Brasil 

é o primeiro maior exportador e o terceiro maior produtor de carne de frango do 

mundo (Figura 2). O frango constitui o 3o produto das exportações na área de 

agronegócios e 5o produto brasileiro na pauta de exportação. Sendo exportado para 
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mais de 150 países. Em 2008, a produção de carne de frango chegou a 10,9 

milhões de toneladas das quais 67% foi consumida pelo mercado interno e as 

exportações resultaram em uma receita cambial de quase 7 bilhões de dólares.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Exportação (acima) e produção (abaixo) mundial de carne de frango, (*) projeção 

de 2009 em milhões de toneladas.  
Fonte: Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos, Relatório 
Anual (ABEF) 2008-09. 
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1.2.2 Diagnóstico  

 

 

 Tradicionalmente, as espécies de Eimeria são identificadas com base em 

critérios como dimensão e morfologia dos oocistos, especificidade do hospedeiro, 

sítios intestinais de colonização, características macro e microscópicas das lesões 

intestinais, localização tecidual e morfologia das formas evolutivas, período pré-

patente, especificidade imunológica e tempo mínimo de esporulação dos oocistos 

(Long e Joyner, 1984; Long et al., 1976). Estes parâmetros analisados de forma 

conjunta permitem a distinção entre as espécies, entretanto, exigem pessoal 

altamente treinado. Nem sempre este diagnóstico é confiável, uma vez que pode 

ocorrer sobreposição de características entre espécies distintas, principalmente em 

infecções mistas. Além disso, o uso de vacinas de cepas precoces tem limitado a 

utilização do período de pré-patência como critério de discriminação. 

 Uma vez que as características biológicas não são suficientemente precisas 

para se fazer a discriminação entre as espécies de Eimeria, novas técnicas 

baseadas em métodos moleculares têm sido desenvolvidas.  

Os primeiros ensaios diagnósticos baseados em PCR (Polymerase Chain 

Reaction) foram realizados utilizando a técnica de RAPD (Random Amplified 

Polymorphic DNA) (Johnston e Fernando, 1995; MacPherson e Gajadhar, 1993; 

Shirley e Bumstead, 1994). Além de não ser adequado para diagnóstico de amostras 

mistas, a baixa confiabilidade e reprodutibilidade deste método, restringiram 

severamente seu amplo uso entre diferentes laboratórios.   

Schnitzler et al. (1998; 1999) desenvolveram um teste diagnóstico utilizando 

como alvos de amplificação a região do espaçador ribossômico interno transcrito 1 

(ITS1).  

Nosso grupo também desenvolveu um conjunto de marcadores moleculares 

denominados SCARs (Sequence-Characterized Amplified Regions), os quais 

permitem o diagnostico de espécies por PCR, empregando primers específicos. 

Desenvolvido na forma de um PCR multiplex, este teste tem a grande vantagem de 

permitir o diagnostico das sete espécies simultaneamente em uma única reação 

(Fernandez et al., 2003).  

Mais recentemente, alguns grupos desenvolveram diagnósticos moleculares 
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baseados na técnica de PCR em tempo real (Blake et al., 2008; Kawahara et al., 

2008; Morgan et al., 2009). 

 

 

1.2.3 Controle da doença 

 

 

As estratégias convencionais de controle desta doença baseiam-se 

principalmente no uso de drogas anticoccidianas, adicionadas na ração das aves de 

forma profilática ou quimioterápica (Williams, 1998). No entanto, o constante 

surgimento de cepas resistentes às drogas, aliada à preocupação do mercado 

consumidor com a contaminação dos alimentos com resíduos químicos, têm 

influenciado negativamente o uso de quimioterápicos (Dalloul e Lillehoj, 2005; 

Shirley et al., 2007).    

As restrições legislativas à utilização destes fármacos têm crescido, limitando 

a quantidade, tempo de exposição e gama de medicamentos permitidos, 

principalmente na Europa e Estados Unidos, onde algumas drogas já foram 

totalmente banidas (Shirley et al., 2007). No Reino Unido, por exemplo, o número de 

anticoccidianos disponíveis comercialmente caiu de 17 em 2002, para apenas 10 em 

2004. Em decorrência destas restrições, a última nova droga introduzida no mercado 

foi há mais de 10 anos.  

Em detrimento ao uso de drogas, as vacinas vivas, compostas de cepas 

virulentas ou atenuadas de Eimeria são a única alternativa eficaz para o controle da 

coccidiose aviária (Williams, 1998). Estas vacinas são multivalentes (contém mais de 

uma espécie) já que a imunidade é espécie-específica e, geralmente, são 

compostas por cepas sensíveis às drogas. A primeira vacina lançada no mercado foi 

a Coccivac® (Schering-Plough) em meados de 1950, e permaneceu a única durante 

praticamente 35 anos. Atualmente, mais de 13 tipos de vacinas estão disponíveis no 

mercado (Chapman et al., 2002).  

Em relação às vacinas compostas por cepas virulentas, para que não ocorra 

queda nos índices de produção e ocasionalmente, desenvolvimento de sintomas 

clínicos da doença (Shirley et al., 2005), a aplicação destas vacinas requer um 

controle rígido e a utilização de baixas doses.  
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O uso de vacinas de cepas atenuadas oferece uma alternativa mais segura. 

Os períodos de pré-patência do ciclo destes parasitas são mais curtos, há redução 

de um ou mais ciclos de reprodução assexuada acarretando em uma diminuição da 

capacidade reprodutiva sem prejuízo da imunogenicidade (Allen e Fetterer, 2002; 

Shirley et al., 2007). No entanto, devido à baixa produção de oocistos, os custos de 

produção destas vacinas são muito maiores (Dalloul e Lillehoj, 2005).  

Um sério problema relativo ao uso de vacinas vivas refere-se à 

imunovariabilidade entre cepas de uma mesma espécie o que muitas vezes não 

confere proteção cruzada, como é o caso de algumas cepas de E. maxima (Shirley 

et al., 2004a; Smith et al., 2002). Por exemplo, a vacina Paracox® (Schering-Plough) 

possui duas cepas de E. maxima em sua formulação. 

 

 

1.3 A Eimeria tenella como modelo de estudo da coccidiose aviária 

 

 

1.3.1 Caracterização  

 

  

Desde o trabalho pioneiro de Tyzzer (1929), a E. tenella tem sido considerada 

como modelo de estudo para o entendimento da coccidiose aviária (Chapman e 

Shirley, 2003). Esta espécie apresenta alta prevalência no campo, alta virulência, 

facilidade de obtenção de formas invasivas (zoítas) e de oocistos diretamente dos 

cecos, alta taxa de replicação e de esporulação, além de ser a única espécie capaz 

de ser propagada in vitro (Chapman e Shirley, 2003; Ling et al., 2007). A cepa 

Houghton (H), isolada no Reino Unido em 1949, cuja linhagem de origem clonal foi 

obtida em 1986, é uma das poucas cepas de referência usadas para estudos 

experimentais (Chapman e Shirley, 2003; Ling et al., 2007). Recentemente, alguns 

artigos relatando a transfecção estável em Eimeria tenella foram publicados, no 

entanto, para seleção de transfectantes, ainda é necessária a utilização de 

passagens in vivo (Clark et al., 2008; Shi et al., 2009; Yan et al., 2009; Zou et al., 

2009). 
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 E. tenella é altamente patogênica, provocando perda de peso, diarréia com 

sangue e até mortalidade das aves (de Venevelles et al., 2004). Coloniza 

prioritariamente os cecos (Figura 3A), onde há o desenvolvimento de lesões 

hemorrágicas e, em casos severos há necrose tecidual associada à formação de 

coágulos sanguíneos. As lesões também podem ser observadas na superfície 

serosa dos cecos (Figura 3B).  

Este parasita é caracterizado por um ciclo de vida direto (monoxênico), com 

vários ciclos intestinais endógenos envolvendo estágios assexuados (merogonia ou 

esquizogonia), seguidos de um estágio sexual (gamogonia ou gametogonia) que 

resulta na formação de um oocisto não esporulado (Shirley e Harvey, 2000). Os 

oocistos esporulados (Figura 3C), assim como em todos os organismos do gênero 

Eimeria, apresentam 4 esporocistos, com 2 esporozoítos cada. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Eimeria tenella: sítio da lesão intestinal, lesão macroscópica e oocisto. (A) Os 

cecos, destacados em vermelho constituem o sítio de colonização desta espécie, 
(B) lesões hemorrágicas nos cecos podem ser visualizadas tanto na mucosa 
quanto na serosa. (C) Oocisto de E. tenella, com as medidas de tamanho 
referentes ao diâmetro maior e menor e a razão entre eles (entre parênteses). 

 

 

A                          B                                                    C 
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1.3.2 Ciclo de vida 

 

 

O ciclo de vida de Eimeria tenella (Figura 4) é iniciado quando uma ave 

suscetível ingere um oocisto esporulado (Etapa 1). Este oocisto é rompido 

fisicamente pela ação da moela liberando os esporocistos. Os esporocistos, no 

intestino delgado, são submetidos à ação de sais biliares e tripsina que digerem o 

corpúsculo de Stieda (localizado em uma das extremidades do esporocisto), abrindo 

um pequeno orifício por onde os esporozoítos saem ativamente (Etapa 2), processo 

este denominado de excistação.  

 

 

 
 
 

Figura 4 - Ciclo de vida de Eimeria tenella (Arte Gráfica: Helton Barreiro). 

 



 

22 

Os esporozoítos, em seguida, são carregados até as criptas cecais por 

linfócitos intra-epiteliais, onde aderem e invadem as células epiteliais e da 

submucosa (Etapa 3), diferenciando-se em seguida em formas esquizontes.   

Os esquizontes passam por um ciclo de reprodução assexuada denominada 

de esquizogonia (merogonia), que consiste em múltiplas divisões mitóticas sem 

citocinese que geram esquizontes multinucleados (Etapa 4) os quais se diferenciam 

em merozoítos uninucleados de 1ª geração. Com o rompimento destas células, os 

merozoítos de 1ª geração são liberados (Etapa 5), invadem novas células (Etapa 6), 

formando em seguida o esquizonte de 2ª geração.  

Após 3 ou 4 ciclos de reprodução assexuada (esquizogonia), cada merozoíto 

pode se diferenciar em macrogametócito (Etapa 7) ou microgametócito (Etapa 8). Os 

microgametócitos se rompem liberando os microgametas biflagelados que fertilizam 

os macrogametas (Etapa 9), resultando na formação de um zigoto (único estágio 

diplóide do parasita). O zigoto é coberto por camadas multilamelares que irão 

constituir a parede do oocisto. Uma vez maduro o oocisto não esporulado é liberado 

no ambiente juntamente com as fezes (Etapa 10). Sob condições ideais de 

temperatura (entre 26-28ºC), umidade e oxigenação, o oocisto passa por uma etapa 

de reprodução assexuada (esporogonia), também conhecida como esporulação. 

Durante este processo, o oocisto não esporulado (diplóide) sofre uma meiose, 

gerando 4 esporoblastos haplóides (Etapa 11), cada um, após uma divisão mitótica, 

dá origem aos esporocistos com dois esporozoítos cada (Current et al., 1990; 

Fernando, 1990; Hammod, 1973; Kinnaird et al., 2004; Schmatz, 1997). 

 

 

1.3.3 Caracterização do genoma 

 

 

O genoma nuclear de Eimeria spp. é haplóide durante a maior parte do ciclo 

de vida deste parasita, com exceção do zigoto. A cepa H de Eimeria tenella tem sido 

utilizada amplamente para os estudos de caracterização molecular e determinação 

do genoma destes organismos. 

 O material genômico haplóide está organizado em 14 cromossomos, que 

variam de tamanho entre 1,0 a mais de 7,0 Mpb, determinado através de 
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eletroforese de campo-pulsado (PFGE – pulsed-field gel electrophoresis) (Shirley, 

2000, 1994). O genoma possui uma complexidade de cerca de 55 milhões de pares 

de bases (Ling et al., 2007) e conteúdo GC de 53% (Shirley, 2000).  

 O genoma da cepa H de E. tenella foi seqüenciado empregando a 

abordagem shotgun com uma cobertura de 8,4 vezes e os dados estão 

publicamente disponíveis no sítio do Instituto Sanger 

(http://www.sanger.ac.uk/Projects/E_tenella/). Esta iniciativa foi patrocinada pelo 

BBSRC (Biotechnology and Biological Sciences Research) e realizada pelo WTSI 

(Wellcome Trust Sanger Institute, Cambridge, Inglaterra), em colaboração com o IAH 

(Institute for Animal Health, Compton, Inglaterra). 

Além do genoma, o cromossomo 1 desta espécie foi totalmente seqüenciado 

(Ling et al., 2007). Este cromossomo possui uma organização genômica incomum 

segmentada em regiões R (feature-rich), que são ricas em repetições, apresentando 

elementos similares a transposons e repetições teloméricas, confirmando estudos 

preliminares que apontavam para uma distribuição freqüente de regiões repetitivas 

no genoma de Eimeria tenella (Shirley, 2000; Shirley et al., 2004b). Também 

apresenta segmentos livre de repetições P (feature-poor) (Ling et al., 2007).   

Grande parte das repetições seriadas do trinucleotídeo CAG e do heptâmero 

AGGGTTT estão presentes nas 3 regiões de segmentos R, que são separadas por 4 

regiões de segmentos P. Os microssatélites CAG são encontrados 

preferencialmente em regiões codificadoras, enquanto que as seqüências do 

heptâmero, identificadas como unidades repetitivas teloméricas em Plasmodium, 

são encontradas nas pontas da seqüência consenso, assim como nas regiões 

intrônicas e intergênicas do segmento R. Além destes, há também o octâmero 

palíndromo TGCATGCA, aparentemente único em apicomplexas, que está presente 

157 vezes das quais grande parte estão em regiões intergênicas do segmento R. As 

duplicações gênicas em sua grande maioria estão associadas aos segmentos P e 

podem conter genes, enquanto que as duplicações detectadas nos fragmentos R 

são geralmente pequenas e associadas às regiões similares a telômeros (Ling et al., 

2007).   

Além do genoma nuclear, estão presentes nestes parasitas, dois genomas 

extracromossômicos: o mitocondrial e o do apicoplasto. Estes protozoários 

apresentam uma única mitocôndria de formato tubular e o genoma é constituído de 

http://www.sanger.ac.uk/Projects/E_tenella/


 

24 

concatâmeros lineares contendo unidades repetitivas de 6kb (Chapman e Shirley, 

2003; Romano, 2004). O apicoplasto é uma organela exclusiva dos organismos do 

Filo Apicomplexa, homóloga aos cloroplastos das plantas, não possuindo atividade 

fotossintética (Waller e McFadden, 2005). O genoma desta organela em Eimeria 

tenella é circular, rico em conteúdo AT e contém cerca de 35 kb (Cai et al., 2003).  

 

 

1.4 Métodos de análise da expressão gênica  

 

 

A geração de seqüências de DNA genômico tem sido de grande utilidade para 

a caracterização molecular de organismos. No entanto, o conhecimento destas 

seqüências não é suficiente para a caracterização inequívoca dos genes expressos. 

Para um melhor entendimento da biologia dos parasitas, diversos estudos sobre 

expressão gênica têm sido realizados (Ojopi et al., 2007; Skuce et al., 2005).  

 O modelo de genes eucarióticos é extremamente complexo conforme 

ilustrado e descrito na Figura 5.    

Considerando que as proteínas constituem o produto final da função gênica, o 

estudo destas representa a forma mais direta de avaliação dos genes expressos. 

Como existem várias estudos que indicam que a quantidade de proteína produzida 

pode ser diretamente proporcional à quantidade de RNAm (RNA mensageiro) que a 

codifica (Yamamoto et al., 2001) a medição dos níveis de RNAm pode também ser 

utilizada para o estudo de função e anotação dos genes (Sun et al., 2004).  

Os métodos para a análise de expressão gênica evoluíram rapidamente em 

poucos anos. Tradicionalmente, a avaliação do nível de um RNAm transcrito era 

realizada empregando-se métodos como o Northern blot e RT-PCR (Reverse 

Transcriptase PCR) semi-quantitativo, utilizando-se seqüências de DNAs 

complementares (cDNAs) transcritas reversamente a partir das amostras de RNA 

mensageiros, as quais representam uma fonte direta para a descoberta de regiões 

codificadoras de genes. 

 

 
 
 
 



 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 5 – Esquema do modelo gênico de eucariotos. A linha contínua corresponde à 

seqüência de DNA. As regiões intergênicas estão nas extremidades em 
amarelo. O gene começa com o sítio de início da transcrição, e o final é 
representado pelo sítio de poliadenilação. As barras que estão na linha 
representam os éxons do gene, enquanto que as linhas em rosa são os íntrons 
(não transcritos). As junções entre éxons e íntrons são sítios de splicing 
denominados de sítio doador e sítio aceptor. A tradução do transcrito é iniciada 
no códon de iniciação e finalizada no códon de terminação originando o 
produto gênico. As barras em laranja e azul correspondem às regiões não 
traduzidas (UTRs).  
Fonte: Adaptado de Wu, 2008. 

 

 

 

Em 1991 Adams et al. descreveram uma abordagem para obtenção e 

sequenciamento de pequenas seqüências expressas, denominadas de ESTs 

(Expressed Sequence Tags) que permitem avaliar o perfil transcricional de um 

subconjunto de genes expressos. Milhares de seqüências de ESTs foram geradas 

para vários organismos em diferentes tecidos ou estágios (Nagaraj et al., 2007). 
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 Basicamente, para a geração de ESTs, clones de bibliotecas de cDNA são 

selecionados randomicamente e submetidos a um sequenciamento de uma única 

fita (single-pass) gerando seqüências curtas de aproximadamente 300-600 pb que 

podem ser obtidas a partir de um tecido, ou estágio específico de desenvolvimento 

de um organismo. As bibliotecas convencionais podem ser construídas a partir da 

região 5’ ou 3’ dos transcritos, utilizando-se adaptadores que permitem a clonagem 

unidirecional. As bibliotecas direcionais 5’ apresentam maior cobertura de regiões 

codificadoras, facilitando a identificação de genes desconhecidos. No entanto, as 

bibliotecas 3’, que geralmente identificam as porções não traduzidas (3’UTR – 

Untranslated Regions) apresentam maior variabilidade do que as regiões 

codificadoras e permitem a identificação inequívoca destes transcritos, facilitando a 

obtenção de um perfil de transcrição quantitativo (Gruber, 2007). Bibliotecas de 

ESTs também podem ser construídas de maneira alternativa empregando a técnica 

ORESTES (Open Reading Frame EST). Este método baseia-se em PCR de baixa 

estringência utilizando primers arbitrários para amplificação dos cDNA (Dias Neto et 

al., 2000), resultando desta forma, em uma maior cobertura da região central da 

sequência dos RNAs mensageiros, a qual contém a maior parte da porção 

codificadora dos genes. Como estas bibliotecas são normalizadas, aumenta-se a 

probabilidade de detecção de transcritos raros. Importante salientar que apenas 

bibliotecas não normalizadas podem refletir quantitativamente os níveis de 

expressão dos transcritos (Moody, 2001). Entretanto, a detecção de transcritos de 

baixa abundância é limitada, principalmente nas bibliotecas não normalizadas (Alba 

et al., 2004; Sun et al., 2004). Além disso, a cobertura dos transcritos em sua 

maioria é parcial, sujeita a erros e, muitas vezes, devido à freqüência heterogênea 

dos transcritos, pode ser altamente redundante e enviesada (Gruber, 2007; Li et al., 

2003; Nagaraj et al., 2007).  

A geração de ESTs tem contribuído de maneira significativa para a 

identificação de novos genes, determinação das regiões codificadoras das 

sequências genômicas (fronteiras íntron-exon), mapeamento físico, assim como 

análise de perfil de expressão (Sterky e Lundeberg, 2000). Além disso, ESTs que 

compartilham trechos em comum podem ser agrupadas e montadas, permitindo 

muitas vezes a identificação de sequências completas de RNAs mensageiros 

(Kozian e Kirschbaum, 1999).  
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Técnicas de hibridização subtrativa de bibliotecas de cDNA permitiram um 

avanço na análise dos padrões de expressão gênica, constituindo um dos primeiros 

métodos a serem utilizados para detectar genes diferencialmente expressos em 

larga escala. Basicamente, os genes diferencialmente expressos são isolados pela 

hibridização de duas amostras de cDNAs: uma amostra em excesso (teste) e uma 

segunda amostra (controle). Os transcritos expressos em ambas as amostras 

formam uma molécula híbrida, enquanto que as moléculas exclusivamente 

expressas na amostra teste permanecem em forma de fita simples, estas últimas, 

são isoladas podendo ser utilizadas para a construção de bibliotecas de cDNA 

(Moody, 2001). A técnica de hibridização subtrativa de cDNAs começou a ser 

utilizada na década de 80 sendo aprimorada anos mais tarde de forma a incluir uma 

etapa de PCR, a qual foi denominada de Supression Subtractive Hybridization (SSH) 

(Diatchenko et al., 1996). Nesta variação, a etapa de amplificação é direcionada de 

forma a amplificar apenas as seqüencias de genes diferencialmente expressos. 

Além dos métodos subtrativos, a geração de fingerprinting de RNA também 

foi uma das primeiras abordagens de seleção de genes de interesse 

(diferencialmente expressos) e incluem o Differential Display (DD) (Liang e Pardee, 

1992) e o RNA fingerprinting by arbitrary primed PCR (RAP_PCR) (Welsh et al., 

1992).  O DD é baseado na conversão do RNAm em cDNA (duas ou mais amostras 

a serem comparadas), utilizando oligo dT primers, em seguida, o cDNA é 

amplificado empregando-se oligo dT primers e primers arbitrários.  As amostras são 

separadas por tamanho em gel de poliacrilamida avaliando-se a presença ou 

ausência de bandas, assim como bandas de diferentes intensidades as quais podem 

representar potenciais transcritos diferencialmente expressos. Estas bandas são 

excisadas, os transcritos são clonados e seqüenciados (Moody, 2001). Apesar de 

largamente utilizada, esta técnica apresenta um alto índice de falsos positivos 

(Green et al., 2001). O RAP-PCR é uma abordagem muito semelhante ao DD, que 

ao invés de usar oligo dT primers para síntese de cDNA utiliza primers arbitrários de 

10 pb, o que permite a utilização de RNA total nos ensaios experimentais (Avison, 

2008). Estes métodos apresentam bons resultados e ainda são usualmente 

empregados, no entanto, possuem uma limitação quanto ao número de transcritos 

que podem ser analisados simultaneamente, além disso, são capazes de gerar 
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apenas um retrato parcial sem informação direta a respeito da abundância destes 

genes.  

Recentemente, outros métodos de análise de expressão gênica foram 

desenvolvidos incluindo SAGE (Serial Analysis of Gene Expression), MPSS 

(Massive Pararell Signature Sequencing), e Microarrays (van Ruissen et al., 2008). 

Atualmente, os métodos de análise de expressão gênica são divididos em dois 

grupos: sistemas de plataformas abertas ou fechadas.  

Uma plataforma é considerada fechada, quando os genes que determinam o 

espaço da investigação são finitos, e, portanto, para utilização destas técnicas é 

necessário o conhecimento prévio das seqüências a serem utilizadas o que depende 

da disponibilidade de informações do organismo a ser estudado (Green et al., 2001).  

Os métodos mais amplamente utilizados são os de microarrays, classificados como 

plataformas fechadas de larga escala baseadas em hibridização. Os mais 

conhecidos são os microarrays de cDNA (Schena et al., 1995), de oligonucleotídeos 

(Pease et al., 1994) e os Affymetrix chips comercialmente disponíveis que sintetizam 

centenas de sondas de oligonucleotídeos in situ (diretamente nos chips) utilizando 

um método fotolitográfico (http://www.affymetrix.com/index.affx). O PCR em tempo 

real (Real time PCR ou qPCR, quantitative PCR) (Heid et al., 1996), é também 

considerado como uma plataforma fechada, porém de baixa escala.   

Um microarray é tipicamente definido como um arranjo pré-definido de 

moléculas (fragmentos de DNA, cDNAs ou oligonucleotídeos) quimicamente ligadas 

(ligações covalentes) a uma superfície sólida ou a uma membrana (carregada 

positivamente). A superfície sólida pode ser de vidro ou de silicone (Affy chip - 

Affymetrix), ou conter orifícios microscópicos na superfície (Illumina- 

http://www.illumina.com/pages.ilmn?ID=5). O princípio deste método baseia-se na 

hibridização entre as sondas que compõem estes microarranjos com o gene ou 

molécula de interesse. A ligação dos alvos marcados com fluoróforos permite a 

detecção e quantificação das moléculas hibridizadas. Em seguida, uma imagem de 

hibridação é gerada e detectada por meio de leitores (scanners) (Dufva, 2009; 

Jaluria et al., 2007).  

Centenas a milhares de sondas (genes) podem ser testadas em um único 

experimento, o que torna a tecnologia de microarray bastante atraente e 

amplamente utilizada. No entanto, como qualquer outra técnica, apresenta 

http://www.affymetrix.com/index.affx
http://www.illumina.com/pages.ilmn?ID=5
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limitações. Por se tratar de um método de hibridização, são necessárias replicatas 

experimentais (normalmente duas), além disso, os dados de fluorescência somente 

detectam a presença ou ausência das moléculas hibridizadas, não fornecendo 

nenhuma outra informação a respeito do tamanho ou composição dos alvos 

capturados. Problemas relativos à hibridização cruzada (famílias de genes contendo 

seqüências muito semelhantes) ou inespecífica são inerentes à técnica, já que 

moléculas de diferentes tamanhos e composições são simultaneamente submetidas 

ao processo. Assim, a escolha correta das sondas é de fundamental importância 

para o sucesso do experimento, bem como a utilização de análise estatística 

complexa para interpretação dos dados de fluorescência.  Como diferentes 

marcadores, métodos de hibridização e construção dos arrays podem ser 

empregados, a comparação inter-plataformas é uma tarefa difícil. Medições de 

expressão gênica absolutas somente são obtidas através de microarrays de 

oligonucleotídeos (single-channel), enquanto que as outras tecnologias, em geral, 

são relativas (dual-channel) (Dufva, 2009; Jaluria et al., 2007). 

O PCR em tempo real tornou-se um procedimento muito bem estabelecido 

para quantificação de níveis de expressão gênica. Esta técnica baseia-se na 

detecção da quantidade de produto amplificado em cada ciclo da reação 

empregando-se fluoróforos (Ponchel, 2006). Para tal, diferentes estratégias podem 

ser utilizadas como substâncias fluorescentes intercalantes de DNA (SYBR® Green) 

ou uso de sondas marcadas. O SYBR® Green possui a propriedade de emitir 

fluorescência quando ligado às moléculas de DNA dupla fita e é amplamente 

utilizado, devido ao seu baixo custo, facilidade de uso e sensibilidade. Como este 

corante se liga a qualquer molécula dupla-fita de DNA, como dímeros de primers ou 

produtos inespecíficos, a concentração do fragmento alvo pode ser superestimada 

(Kubista et al., 2006; Ponchel, 2006). Este problema pode ser minimizado 

empregando-se primers que não formem dímeros e que sejam mais específicos. O 

TaqMan® (sondas de hidrólise) utiliza sondas que apresentam em sua extremidade 

um fluoróforo repórter, e na outra extremidade um fluoróforo aceptor (quencher), que 

quando ligados na mesma molécula não emitem fluorescência, pois o fluoróforo 

aceptor absorve o sinal emitido pelo repórter. Durante a amplificação e sob a 

atividade de exonuclease da Taq DNA polimerase, a sonda de oligonucleotídeos é 

clivada, o repórter e o aceptor são separados, permitindo a detecção da 
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fluorescência emitida pelo fluoróforo repórter. O princípio da detecção da 

fluorescência é similar ao do SYBR® Green no qual os produtos amplificados são 

mensurados a cada ciclo de amplificação. Como somente a fluorescência emitida 

pelas seqüências alvo é mensurada, a tecnologia TaqMan® é mais específica (Bell e 

Ranford-Cartwright, 2002; Valasek e Repa, 2005). Existem outras variações da 

utilização de um repórter e um quencher, baseados em sondas de hidrólise, 

incluindo molecular beacons, sunrise primers e scorpion primers, entretanto os 

custos são maiores. Há também sondas baseadas em um único corante, na qual a 

fluorescência é detectada de acordo com a ligação ao DNA, tais como as sondas 

LightUp, que possuem em sua estrutura um ácido nucléico peptídico neutro (PNA) 

que se liga ao DNA com maior afinidade do que os oligonucleotídeos comuns 

(Kubista et al., 2006; Valaseq e Repa, 2005).  

Na técnica de real time PCR, os métodos de quantificação podem ser 

classificados como absolutos ou relativos. Na quantificação absoluta há a 

construção de uma curva padrão baseada na diluição de uma molécula de 

concentração conhecida, enquanto que nas abordagens relativas à determinação da 

diferença de expressão é calculada em relação a um grupo experimental de 

amostras controle (Peirson et al., 2003). Apesar da alta sensibilidade, a ampla 

utilização da técnica de PCR em tempo real ainda é limitada devido ao alto custo e 

baixo throughput.   

Um dos grandes desafios da chamada era pós-genômica está na elucidação 

do transcriptoma dos organismos o qual depende de predições computacionais e de 

seqüências previamente caracterizadas (que podem estar incompletas ou mal 

anotadas). A utilização das plataformas abertas de larga escala pode acelerar estes 

estudos e melhorar a qualidade do conhecimento obtido até o momento (Harbers e 

Carninci, 2005). Estas plataformas não necessitam de um conhecimento a priori do 

transcriptoma a ser estudado permitindo desta forma, a descoberta de novos genes. 

Além disso, não são limitadas a uma possível complexidade inerente destes 

transcritos, como por exemplo, a presença de SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphims), de splicing alternativo, entre outros (Green et al., 2001). 

Dentre as plataformas abertas de larga escala destacam-se o SAGE (Serial 

Analysis of Gene Expression) e suas variações (microSAGE, miniSAGE, LongSAGE, 

superSAGE, etc) e o MPSS (Massive Pararell Signature Sequencing), considerados 
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como métodos de perfil de expressão digital, pois os dados de expressão gênica 

obtidos são analisados utilizando-se a contagem dos transcritos (freqüência). A 

contagem é uma medida simples e estatisticamente fácil de modelar. A expressão 

dos transcritos é medida em termos absolutos, permitindo uma análise global da 

expressão gênica.  

O MPSS (Brenner et al., 2000; Reinartz et al., 2002) baseia-se na produção 

de sequências (signature sequences) de 16-20 bases adjacentes ao sítio de 

restrição da enzima DpnII mais próximo à extremidade 3’ do RNAm.  Este método, 

no entanto, possui peculiaridades quanto à manipulação bioquímica e estratégia de 

sequenciamento, combina clonagem e amplificação de cDNA in vitro na superfície 

de milhares de microbeads a uma alta capacidade de sequenciamento de DNA não 

baseada em gel. Em cada microbead há a ligação de apenas uma molécula de 

cDNA. Após a hibridização, as seqüências alvo são clonadas obtendo-se cerca de 

100.000 fragmentos de cDNA idênticos. Para o sequenciamento, os microbeads são 

posicionados em uma plataforma de análise e ligados a um adaptador (contendo o 

sítio de reconhecimento para a enzima do tipo IIs). Cada bead é digerido de forma 

seqüencial com esta enzima que cliva o DNA de forma a deixar uma extremidade 

coesiva de 4 nucleotídeos. Adaptadores fluorescentes (possuindo todas as 

combinações possíveis dos 4 nucleotídeos) são ligados as extremidade coesivas. A 

imagem é captada por uma câmera e analisada por um software capaz de processar 

os sinais de fluorescência durante as etapas de hibridização, ligação e clivagem 

determinando a seqüência destes 4 nucleotídeos. O processo todo é repetido 

algumas vezes, até a obtenção das sequências de 16-20 nucleotídeos. Cada 

experimento pode gerar cerca de 250.000 – 400.000 sequências. Como esta 

tecnologia é baseada em instrumentos sofisticados e protegida por direitos autorais, 

seu custo é elevado, sendo disponível apenas comercialmente inicialmente pela 

Lynxgxgen Therapeutica, Inc., e posteriormente pela Solexa Inc., que encerrou esta 

prestação de serviço em 2006.  

  SAGE (Velculescu, 1999; Velculescu et al., 2000; Velculescu et al., 1995; 

Velculescu et al., 1997) é uma técnica que envolve o isolamento de pequenas 

seqüências de nucleotídeos, denominadas tags (etiquetas), que são concatenadas, 

seqüenciadas e quantificadas (Tuteja e Tuteja, 2004). Cada tag consiste de 4 pb da 

seqüência de reconhecimento (CATG) da enzima de restrição NlaIII e 10 pb de 
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seqüência adjacente na direção da cauda poliA de uma molécula de RNAm 

(Patankar et al., 2001). Cada tag representa uma seqüência expressa e a contagem 

de cada tag é diretamente proporcional à sua freqüência em uma dada população de 

RNAm (Dinel et al., 2005). Além de permitir a descoberta de novos transcritos 

(Rivals et al., 2007), SAGE permite a identificação de transcritos de baixa 

abundância (Chen et al., 2002; Kim et al., 2006), com uma sensibilidade 26 vezes 

maior do que ESTs (Sun et al., 2004).  

A caracterização de transcritos diferenciais, resultantes de splicing alternativo 

(Khattra et al., 2007; Kuo et al., 2006; Wahl et al., 2005a), poliadenilação 

heterogênea (Keime et al., 2007; Ojopi et al., 2007), SNPs (Single nucleotide 

polymorphisms) (Radke et al., 2005; Silva et al., 2004), transcritos antisense 

(Patankar et al., 2001; Quére et al., 2004; Wahl et al., 2005b; Williams et al., 2007) e, 

até mesmo microRNAs (Ge et al., 2006) também pode ser obtida através da análise 

dos dados de SAGE. 

O SAGE tem sido utilizado com sucesso em diversos organismos, tanto para 

a obtenção de perfis de expressão gênica, assim como na identificação de genes 

diferencialmente expressos, incluindo estudos em humanos (Keime et al., 2007), 

principalmente relacionados a câncer (Boon et al., 2002; Kirschbaum-Slager et al., 

2005; Silveira et al., 2008), em organismos modelos como ratos (Wahl et al., 2005a, 

2005b), Saccharomyces cerevisiae (Velculescu et al., 1997), Caenorhabditis elegans 

(Jones et al., 2001; Wang et al., 2009), Danio rerio (zebrafish) (Knoll-Gellida et al., 

2006), Arabidopsis spp. (Fizames et al., 2004; Robinson e Parkin, 2008). Esta 

técnica também foi aplicada em estudos de parasitas, como Schistossoma mansoni 

(Ojopi et al., 2007; Taft et al., 2009; Williams et al., 2007), Leishmania spp. (Guerfali 

et al., 2008; Li et al., 2008), Haemonchus contortus (Skuce et al., 2005) e Giardia 

lamblia (Palm et al., 2005). 

Dentro do Filo Apicomplexa estudos em Plasmodium falciparum (Munasinghe 

et al., 2001; Patankar et al., 2001), esporozoítos de Plasmodium berguei 

encontrados na glândula salivar de mosquito (Rosinski-Chupin et al., 2007) e 

Toxoplasma gondii (Radke et al., 2005) também utilizaram a plataforma SAGE. 

Estes estudos revelaram alta expressão de transcritos estágio específicos, detecção 

de genes mitocondriais, tags antisense, poliadenilação alternativa, além da 

caracterização de novos genes. Em Toxoplasma, foram construídas bibliotecas de 
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SAGE utilizando taquizoítos das 3 cepas de referência deste organismo (tipo 1 - RH, 

tipo 2 - Me49B7 e tipo 3 – VEGmsj). A partir da cepa VEG foi também realizado um 

estudo detalhado de seis fases do ciclo de vida, como oocistos, e várias fases de 

reprodução assexuada até a diferenciação em bradizoítos. Foram encontrados 

diferentes conjuntos de RNAm quando comparados a eucariotos superiores ou 

eucariotos unicelulares, como Saccharomyces. Foi observado que menos de 5% dos 

genes representam cerca de 75% dos transcritos totais. Diversos genes 

apicomplexa específicos foram encontrados nas classes de genes mais expressos. 

Segundo os autores, a transcrição nestes parasitas parece ser bastante dinâmica, 

com um alto número de genes expressos exclusivamente em um único estágio de 

desenvolvimento, demonstrando a importância da regulação transcricional.   

Um aprimoramento desta técnica é o LongSAGE que ao invés de tags de 

14pb, gera tags com 21pb, facilitando desta forma a predição in silico e a anotação 

gênica (Bianchetti et al., 2007; Saha et al., 2002). Por serem mais longas, o 

mapeamento das tags no transcriptoma e no genoma é mais específico, (Akmaev e 

Wang, 2004; Wahl et al., 2004; Wahl et al., 2005a) quando comparado ao SAGE 

convencional (Li et al., 2006; Lu et al., 2004), possui maior sensibilidade e cobertura 

gênica do que MPSS (Hene et al., 2007), além de ser a técnica de larga escala 

como menor índice de viés composicional GC (Margulies et al., 2001; Siddiqui et al., 

2006).  

 

 

1.5 Base de dados de GO (Gene Ontology) e KOG (euKaryotic Orthologous 

Groups) 

 

 

O conhecimento da função biológica de uma determinada proteína em um 

dado organismo pode ajudar a inferir a sua função em outros organismos. Genes 

ortólogos são genes presentes em diferentes espécies derivados de um ancestral 

comum, e que normalmente retém essa mesma função no decorrer da evolução, 

enquanto que parálogos estão relacionados a eventos de duplicação (Koonin, 2005; 

Tatusov et al., 1997). A comparação de novos dados com proteínas conhecidas é 

importante para anotação, e, conseqüentemente, atribuição da função de produtos 
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gênicos ainda não caracterizados. As bases de dados de GO e KOG são atualmente 

muito utilizadas para este tipo de busca e possuem a grande vantagem de serem 

curadas, o que aumenta a confiabilidade de suas informações, no entanto, 

apresentam um menor volume de dados. 

Com o objetivo de estabelecer um vocabulário controlado comum, 

estruturado, dinâmico, precisamente definido e padronizado para a descrição das 

funções dos produtos gênicos em quaisquer organismos, em 2000, foi criado o 

consórcio de Ontologia Gênica (GO) (Ashburner et al., 2000). A classificação de GO 

é estruturada em três ontologias de termos para descrever: a função molecular, o 

processo biológico e o componente celular dos produtos protéicos. A função 

molecular descreve a função normalmente exercida pelo produto gênico, como por 

exemplo, structural molecule activity (atividade molecular estrutural), o processo 

biológico classifica o processo em que o produto protéico está envolvido, como 

metabolic process (processo metabólico) e o componente celular, descreve a 

localização celular onde o produto ocorre, por exemplo, organelle (organela) 

(Dimmer et al., 2008). Uma mesma proteína pode estar classificada dentro das três 

ontologias, refletindo a realidade biológica desta em particular, que pode funcionar 

em diferentes processos, conter domínios que carregam diversas funções 

moleculares e participar em interações múltiplas com outras proteínas, organelas ou 

localizações celulares. A estrutura do GO é representada com um gráfico acíclico 

direto conhecido como DAG (directed acyclic graph), onde as relações são diretas, 

como por exemplo, a mitocôndria é uma organela, mas uma organela não é uma 

mitocôndria. A organização deste gráfico consiste em termos child (filhos), que são 

mais especializados e parents (pais), que são menos específicos, no entanto, cada 

termo pode possuir mais de um termo parent, e também termos sibling (irmãos) 

(Martin et al., 2004). Os termos são ligados por relações do tipo is a (é um) e part of 

(é parte de) conforme exemplificado na Figura 6.   
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  Figura 6 – Exemplo de gráfico acíclico direto (DAG) de termos GO, mostrando a estrutura 
hierárquica e as relações entre os termos: is a (é um) e part of (é parte de). 

 

 

O COG (Clusters of Orthologous Groups of proteins) (Tatusov et al., 2000) é 

uma das bases de dados de ortológos mais antigas sendo composta atualmente por 

66 organismos unicelulares e a base de dados equivalente para eucariotos é 

denominada de KOG (euKaryotic Orthologous Groups). Apesar de não serem 

atualizadas desde 2003, são consideradas por muitos autores como a base de 

dados de ortólogos padrão (Altenhoff e Dessimoz, 2009). A base de dados de KOG 

inclui proteínas de 7 genomas de eucariotos: três de animais (Caenorhabditis 

elegans, Drosophila melanogaster e Homo sapiens), uma planta Arabidopsis 

thaliana, dois fungos (Saccharomyces cerevisiae e Schizosaccharomyces pombe) e 

o parasita intracelular microsporídeo Encephalitozoon cuniculi, que atualmente 

pertencente ao Reino Fungi. O conjunto atual de KOG consiste de 4.852 clusters de 

ortólogos, que incluem 59.838 proteínas (Tatusov et al., 2003).  

Cada KOG consiste de um gene ortólogo individual ou de grupos de ortólogos 

parálogos de 3 ou mais linhagens filogenéticas (cada genoma é considerado uma 

linhagem filogenética). Em outras palavras, quaisquer duas proteínas provenientes 

de diferentes linhagens, e que pertençam ao mesmo KOG são consideradas 

ortólogas. Assume-se que cada COG/KOG evoluiu de um ancestral comum através 

de uma série de eventos de especiação e duplicação. Para definição dos KOGs, as 

seqüências codificadoras de proteínas dos sete genomas eucarióticos foram 

comparadas entre si, e para cada proteína, o melhor hit (best hit – BeT), ou seja, o 

melhor alinhamento encontrado contra cada um dos outros genomas foi computado. 
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Se um dos genomas possui BeTs em outros dois genomas, considera-se que estas 

seqüências sejam ortólogas, e, portanto, este é o critério utilizado para definir uma 

unidade mínima de KOG (Tatusov et al., 1997). 

 

 

1.6 Estudo da expressão gênica em Eimeria spp. 

 

 

1.6.1 Transcriptoma 

 

 

Vários projetos para geração de ESTs de Eimeria de galinha doméstica, 

envolvendo diferentes estágios do ciclo de vida destes parasitas foram realizados.  

Até o momento foram depositadas no GenBank cerca de 35.000 sequências ESTs 

(Expressed Sequence Tags) de E. tenella, das quais 80% destas foram obtidas a 

partir de estágios esporozoítos e merozoítos de segunda geração. Grande parte 

destas seqüências depositadas foram resultantes do projeto WashU-Merck E. tenella 

estabelecido entre a Washington University e a Merck, que produziu 27,500 ESTs. 

Cerca de 1.000 seqüências foram produzidas pela University Kebangsann Malaysia 

(Ng et al., 2002; Wan et al., 1999), 499 ESTs foram gerados a partir de oocistos 

esporulados e não esporulados pelo USDA (United States Departamento of 

Agriculture) (Miska et al., 2004).  Welcome Trust Sanger Institute gerou mais de 

8.000 ESTs incluindo oocistos não esporulados, esporozoítos e merozoítos de 

primeira geração (dados não publicados), destas aproximadamente 2.500 

seqüências já estão disponíveis publicamente no Genbank.  

  Além destas ESTs convencionais, o nosso grupo, como parte integrante do 

Consórcio Internacional do Genoma de E. tenella 

(http://www.sanger.ac.uk/Projects/E_tenella/consortium.shtml) foi responsável pelo 

sequenciamento de mais de 15.000 ESTs do tipo ORESTES (Open Reading Frame 

EST) para cada uma das três principais espécies de Eimeria de galinha doméstica: 

E. acervulina, E. maxima e E. tenella (Shirley et al., 2004b). Em E. tenella, as 

seqüências geradas pelo nosso grupo, foram obtidas a partir de diferentes estágios 

http://www.sanger.ac.uk/Projects/E_tenella/consortium.shtml


 

37 

evolutivos deste parasita, incluindo: oocistos esporulados, oocistos parcialmente 

esporulados, oocistos não esporulados, merozoítos de 2ª geração e esporozoítos. 

Protocolos de anotação automática de sequências ORESTES de Eimeria spp. 

de galinha doméstica foram desenvolvidos pela nossa equipe de bioinformática e 

aplicados aos conjuntos de dados utilizando-se componentes recém-desenvolvidos 

para a plataforma EGene (Durham et al., 2005; Ferro, 2008). No caso de E. tenella, 

além dos dados de ORESTES, foram utilizados os ESTs convencionais disponíveis 

publicamente, o que permitiu uma cobertura tanto das regiões centrais dos 

transcritos, obtidas pelos ORESTES, quanto das regiões terminais. Para E. maxima 

e E. acervulina, foram usadas somente as sequências ORESTES produzidas pelo 

nosso grupo. 

Os dados relativos à anotação automática estão disponíveis no sítio 

www.coccidia.icb.usp.br/eimeria/annotation/. O sítio web encontra-se 

provisoriamente protegido por senha (username consortium, senha etgc2005). Esta 

página web disponibiliza atualmente os produtos da anotação para estas três 

espécies de Eimeria, a montagem das seqüências, a classificação dos termos de 

ontologia gênica (GO), anotação na base de dados KOG, além de uma base de 

dados relacional. 

 

 

1.6.2 Expressão gênica diferencial  

 

 

A Eimeria apresenta um ciclo de vida complexo, envolvendo vários estágios 

de desenvolvimento, e pouco se sabe quais são os conjuntos de genes mais 

importantes e expressos em cada um dos estágios de desenvolvimento da Eimeria. 

Por exemplo, as formas zoítas como esporozoítos, merozoítos de primeira geração e 

merozoítos de segunda geração apresentam uma morfologia relativamente 

semelhante, e compartilham funcionalmente a utilização do complexo apical para a 

adesão e penetração dos parasitas nas células do hospedeiro. As fases de 

proliferação são críticas para a patogênese no hospedeiro, enquanto o ciclo sexual é 

de suma importância para a transmissão, dispersão e geração da diversidade 

http://www.coccidia.icb.usp.br/eimeria/annotation/
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genética. Apesar dos oocistos não esporulados não serem infectantes, no ambiente 

sob condições adequadas, o processo de esporulação é disparado. Os oocistos de 

Eimeria responsáveis pela dispersão da doença para novos hospedeiros são 

capazes de permanecer no ambiente por longos períodos devido à proteção 

conferida pela parede dos oocistos (Belli et al., 2005; Schmatz, 1997). 

Em Toxoplasma gondii e Plasmodium falciparum, a análise do perfil de 

transcrição em diferentes estágios evolutivos, revelou a predominância de grupos de 

genes diferencialmente expressos e predominantemente estágio-específicos 

(Bozdech et al., 2003; Cleary et al., 2002; Duncan, 2004; Llinas e DeRisi, 2004). 

Estudos dos níveis protéicos também indicaram um perfil de expressão semelhante 

(Hall et al., 2005; Xia et al., 2008).  

Estudos comparativos entre diferentes estágios evolutivos de Eimeria já foram 

descritos, no entanto, grande parte destes utilizou um número de transcritos 

reduzido, ou a caracterização estágio-específica foi direcionada a um determinado 

gene ou a uma família de genes específicos.  

Wan et al. (1999), analisando 500 ESTs provenientes de merozoítos de 

segunda geração, observou que 47,7% destas ESTs tiveram resultados positivos em 

buscas de similaridade empregando o programa BLAST, incluindo proteínas de 

ribossomo (correspondentes a quase um terço dos resultados positivos), um grupo 

de proteínas com funções enzimáticas, tais como quinases, oxidases, 

desidrogenases, sintetases, entre outras, e um grupo de ESTs com identidades 

putativas representando moléculas com uma vasta gama de funções. Dentro destes 

três grupos, 14,3% representaram genes previamente identificados para E. tenella. 

Um estudo muito similar realizado pelo mesmo grupo (Ng et al., 2002) analisou 556 

ESTs provenientes de esporozoítos. Após a busca por similaridade por BLAST foi 

observado um padrão distinto ao observado em merozoítos. Apenas 27,3% das 

seqüências apresentaram resultados positivos, sendo que destes, 22,5% 

representaram genes nunca estudados em E. tenella. ESTs com funções putativas 

foram classificadas em 10 grupos baseado em suas funções biológicas, para tanto, 

foram utilizadas 125 seqüências de esporozoítos e 179 seqüências de merozoítos. 

Esporozoítos mostraram um maior número de transcritos associados com 

crescimento celular, divisão celular e síntese de DNA, enquanto que merozoítos 

apresentaram transcritos envolvidos com a expressão de genes e proteínas.  
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Uma análise de mais de 55.000 ESTs de organismos do Filo Apicomplexa 

incluindo cerca de 13.500 ESTs provenientes de Eimeria tenella foi realizada por Li 

et al. (2003). Quando comparadas, 80% das seqüências provenientes de 

esporozoítos e merozoítos de Eimeria tenella, foram classificadas como estágio-

específicos. e, interessantemente, o mesmo índice de transcritos estágio-específicos 

foi encontrado quando formas assexuais de Plasmodium falciparum foram 

analisadas.   

Um conjunto de 499 ESTs, 225 clones específicos de oocistos esporulados e 

274 de oocistos não esporulados foram obtidos empregando o método de 

hibridização subtrativa (Miska et al., 2004). A montagem destas seqüências gerou 

162 contigs dos quais 64% não apresentam resultados em buscas por similaridade 

empregando o programa BLAST. Em seguida, os dados provenientes dos oocistos 

foram comparados com seqüências disponíveis de outros estágios de Eimeria, 

metade dos transcritos únicos de oocistos esporulados foi também encontrada em 

merozoítos e esporozoítos, enquanto que 79% dos transcritos isolados de oocistos 

não esporulados não foram detectados em outros estágios de desenvolvimento. Não 

é surpresa que oocistos esporulados compartilhem semelhanças aos estágios 

invasivos, já que cada oocisto esporulado contém 8 esporozoítos no seu interior, 

entretanto, a outra metade dos transcritos não foi identificada e, segundo os autores, 

poderiam fazer parte de um grupo de genes com expressão limitada a oocistos 

esporulados (Miska et al., 2004).    

Avaliando-se a presença de proteínas de micronema durante o processo de 

esporulação, Ryan et al. (2000) demonstraram que a expressão de genes destas 

proteínas é altamente coordenada. No início da esporulação muitas dessas 

proteínas foram detectadas em níveis baixos, mas, a partir de 22 horas, quando 

ocorre a maturação dos esporozoítos, cinco tipos de proteínas de micronema foram 

observadas em altos níveis. Entretanto, os RNAs mensageiros que codificam para 

estas proteínas foram detectados cerca de 10 a 12 horas antes, indicando um 

controle tanto transcricional, quanto pós-transcricional. Tomley et al., (2001) ao 

estudar e caracterizar a EtMIC4 (E. tenella Proteína de Micronema 4) verificaram 

que esta proteína também apresenta localização diferencial durante a esquizogonia. 

No início desta fase, esta proteína estava presente na extremidade apical dos 

esporozoítos, desaparecendo durante o progresso desse processo. Na etapa final, 
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foi detectada novamente sendo observada tanto no citoplasma, quanto na periferia 

do esquizonte. Nos esquizontes totalmente maduros, a EtMIC4 foi localizada apenas 

na extremidade apical dos merozoítos.  

A regulação da expressão gênica nos diferentes estágios de desenvolvimento 

de Eimeria tenella também foi relatada para outros genes. A EtCRK2, uma quinase 

dependente de ciclina, é transcrita tanto nas fases sexuais quanto assexuais do 

parasita, sendo diferencialmente expressa durante o processo de esporulação. 

Segundo Kinnaird et al. (2004) o nível do RNAm que codifica para esta proteína 

mostrou-se reduzido entre 6 a 12 horas de esporulação, e no final do processo, 

entre 40-48 horas, elevou-se novamente. Schaap et al. (2005) estudaram transcritos 

que codificam proteínas de ribossomo. Foi observado que estes transcritos são 

expressos de forma diferencial, representando cerca de 10% dos transcritos totais 

encontrados em merozoítos e praticamente não sendo detectados em oocistos e 

esporozoítos. Transcritos que codificam as proteínas de ribossomo L5 e L23 foram 

detectados nos esquizontes não sendo observados em oocistos esporulados.  

Portanto, assim como já relatado para outros organismos do Filo 

Apicomplexa, a regulação da expressão gênica em Eimeria spp também parece ser 

estágio-específica. Considerando a importância da espécie Eimeria tenella tanto 

economicamente quanto como modelo de estudo para coccidiose, um 

aprofundamento do conhecimento da expressão de genes diferencialmente 

expressos nos estágios de desenvolvimento deste parasita pode ser de grande 

importância para a caracterização de genes fundamentais para que o ciclo biológico 

deste parasita se complete.     

As fases invasivas têm um papel fundamental na patogênese da doença, os 

esporozoítos são os responsáveis pelo início da replicação endógena do parasita e 

são o maior alvo da resposta imune protetiva do hospedeiro (Lillehoj e Lillehoj, 

2000), enquanto que os merozoítos de segunda geração estão relacionados à 

patogenia da doença propriamente dita (Ng et al., 2002), sendo responsáveis pelos 

maiores danos causados à mucosa e submucosa intestinais (Schmatz, 1997).  

Estudos comparativos realizados pelo nosso grupo a partir de seqüências 

ORESTES provenientes de diversos estágios de desenvolvimento do ciclo de 

Eimeria tenella sugerem que um pequeno conjunto de genes é altamente expresso 

em cada fase do ciclo de vida, e que menos de 20% dos genes são compartilhados 
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entre os estágios estudados (Novaes et al., 2005). Estes dados foram obtidos a 

partir de bibliotecas normalizadas e, portanto, não refletem um quadro quantitativo, 

além disso, as ESTs convencionais disponíveis publicamente (em sua grande parte 

provenientes de esporozoítos e merozoítos) também não refletem completamente 

um perfil quantitativo, devido às limitações inerentes à técnica. 

Assim, com o objetivo de se obter um perfil de expressão gênica em larga 

escala, tanto quantitativo quanto qualitativo, decidimos empregar a técnica de 

LongSAGE (Saha et al., 2002) para construção de bibliotecas a partir esporozoítos e 

merozoítos de segunda geração de E. tenella, duas fases invasivas de grande 

importância no ciclo de vida destes organismos. 

Os dados gerados poderão fornecer novas informações em relação aos 

genes expressos nestes organismos, incluindo dados quantitativos mais acurados. 

Além disso, estes dados poderão complementar as informações atualmente 

disponíveis (ORESTES e ESTs), possibilitando um melhor conhecimento do 

transcriptoma destes parasitas e a elucidação de vários mecanismos moleculares 

ainda desconhecidos, como também os envolvidos na regulação das principais 

etapas do ciclo de vida destes parasitas.  

O estudo de genes diferencialmente expressos entre estas duas fases não 

somente poderá contribuir para um melhor entendimento do processo de adesão e 

interiorização do parasita nas células do hospedeiro, como também no futuro 

poderão ser utilizados como alvos terapêuticos, permitindo assim o desenvolvimento 

de novas estratégias de controle da doença. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 Foram construídas com sucesso bibliotecas de LongSAGE a partir dos 

estágios invasivos de merozoítos de segunda geração e esporozoítos de E. 

tenella, o que resultou em mais de 35.000 tags, das quais 9.516 são únicas; 

 Para extração, contagem e análise estatística das tags um pacote de 

programas intitulado SAGE Analysis foi desenvolvido pela nossa equipe de 

bioinformática; 

 Menos de 1% das tags encontradas é de alta expressão (>50x), o que 

significa que um pequeno conjunto de genes é altamente expresso em cada 

fase do parasita; 

 Aproximadamente 60% das tags foram mapeadas no genoma E. tenella, das 

quais 95% foram localizadas em apenas um sítio, o que sugere um 

mapeamento inequívoco da maior parte das tags; 

 A técnica de LongSAGE permitiu a identificação de transcritos alternativos, 

como os provenientes de poliadenilação heterogênea, splicing alternativo, 

transcritos antisense, além de tags mitocondriais; 

 Após análise estatística foram identificados 270 tags diferencialmente 

expressas entre estes estágios invasivos, das quais 199 foram mapeadas e 

reconstruídas a partir dos dados do transcriptoma de E. tenella 

(ESTs/ORESTES), destas, 197 foram anotadas; 

 Menos da metade dos transcritos anotados apresentou resultados positivos 

de BLAST, o que pode indicar que um grande número de genes de E. tenella  

ainda está por ser caracterizado, principalmente para esporozoítos; 

 O protocolo de anotação automática gerou dados consistentes, 87,4% dos 

transcritos com resultados de BLAST positivos apresentaram similaridade 

com seqüências de organismos do Filo Apicomplexa, e poucas alterações 

foram efetuadas após a curagem manual;  
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 Foi observado um perfil semelhante entre os dados de anotação, GO e KOG, 

onde um número maior de produtos protéicos provenientes de merozoítos 

apresentou resultados positivos relacionados à tradução, manutenção e 

dobramento de proteínas, resposta à estresse, transdução de sinal e invasão. 

Em esporozoítos, os poucos resultados encontrados estão relacionados ao 

metabolismo de aminoácidos, transporte e atividade catalítica; 

 O pequeno conjunto de genes submetidos a experimentos de RT-qPCR 

apresentou uma boa correlação com os dados obtidos por LongSAGE, tanto 

com relação à expressão estágio-específica, quanto aos dados quantitativos. 

 A comparação dos dados de LongSAGE com os de Northern Digital de 

ESTs/ORESTES de E. tenella sugere que há uma boa correlação entre os 

dados diferencialmente expressos, tanto na anotação quanto na expressão 

estágio específica; 
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