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RESUMO 

 

BAPTISTA, C. G. Metabolismo de serina: Caracterização de Serina 

Hidroximetiltransferase de Trypanosoma cruzi. 2017. 114 f. Tese (Doutorado em 

Parasitologia)-Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

A doença de Chagas é uma doença causada pelo protozoário parasita Trypanosoma cruzi, que 

afeta cerca de 10 milhões de pessoas, principalmente nas Américas. O T. cruzi utiliza 

aminoácidos como importante fonte de energia e em vários processos biológicos como 

diferenciação, resistência a condições de estresse e invasão de células hospedeiras. A serina 

está envolvida em muitas vias biosintéticas. Uma das funções relevantes da serina é a 

formação de compostos C1 para a biossíntese de nucleotídeos. O uso de serina para esse fim é 

iniciado pela Serina Hidroximetiltransferase, cuja atividade foi detectada em T. cruzi, mas seu 

papel na biologia do parasita permanece pouco explorado. Neste trabalho, identificamos um 

gene que codifica uma Serina Hidroximetiltransferase putativa com dupla localização 

(citoplasmática e mitocondrial). Por recombinação homóloga, obtivemos parasitas knockouts 

heterozigotos nos quais um alelo de SHMT foi substituído pelo gene da neomicina 

fosfotransferase. Os parasitas knockouts não mostraram diferenças na taxa de crescimento das 

formas epimastigotas ou na metaciclogênese in vitro. Porém, os parasitas knockouts 

mostraram uma diminuição significativa tanto no índice de infecção como no número de 

tripomastigotas liberados de células CHO-K1 infectadas com formas metacíclicas knockout. 

 

Palavras-chave: Knockout. Índice de infecção. SHMT. Recombinação homóloga. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

BAPTISTA, C. G. Metabolism of serine: Characterization of Serine 

Hydroxymethyltransferase of Trypanosoma cruzi. 2017. 114 p. PhD. thesis (Parasitology) - 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Chagas’ disease is a disorder caused by the protozoan parasite Trypanosoma cruzi, which 

affects about 10 million people, mainly in the Americas. T. cruzi uses amino acids as an 

important energy source and in several biological processes such as differentiation, resistance 

to stress conditions and in the host-cell invasion. Serine is involved in many biosynthetic 

pathways. One of the relevant functions of serine is the formation of C1 compounds for the 

biosynthesis of nucleotides. The use of serine for that purpose is initiated by Serine 

Hydroxymethyltransferase, whose activity was detected in T. cruzi but its role in the biology 

of parasite remains poorly explored. In this work we identified a putative gene encoding a 

SHMT with dual localization, cytoplasmic and mitochondrial. We generated a single 

knockout cell line by homologous recombination in which one allele of SHMT was replaced 

by the neomycin phosphotransferase gene. Knockout parasites showed no difference in 

epimastigote growth rate or in in vitro metacyclogenesis. However, knockout parasites 

showed a significant decrease in both, infection index and in the number of trypomastigotes 

released from CHO-K1cells infected with knockout metacyclic forms. 

 

Keywords: Knockout. Infection index. SHMT. Homologous recombination. 
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1.1 Doença de Chagas 

 

A Doença de Chagas ou Tripanossomíase Americana é uma infecção parasitária 

sistêmica, causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. Essa antropozoonose foi 

reportada pela primeira vez há mais de cem anos pelo cientista mineiro Carlos Ribeiro 

Justiniano das Chagas (CHAGAS, 1909). Atualmente, tal parasitose ainda representa um 

problema de relevância para a saúde pública mundial (SCHMUNIS; YADON, 2010), 

afetando em torno de 6 a 7 milhões de pessoas (World Heath Organization (WHO), 2015), 

principalmente nos países da América Latina (Figura 1). Anualmente ocorrem cerca de 10 

mil mortes em 22 países do continente Americano (SCHMUNIS; YADON, 2010). Apesar 

desses dados, esta doença, assim como algumas outras parasitoses causadas por protozoários 

da família Trypanosomatidae, faz parte das 13 doenças tropicais mais negligenciadas do 

mundo, reconhecidas pela WHO (HOTEZ et al., 2007). 

 

Figura 1- Panorama da distribuição da infecção pelo T. cruzi. 

 

Distribuição global de indivíduos infectados por T. cruzi. (Rassi, A. Jr.; Rassi, A.; Marin-Neto, 2010) 

 

Aproximadamente 80% das transmissões, do parasita, acontecem por ação de insetos 

vetores hematófagos da subfamília Triatominae. Essa forma de transmissão está relacionada 

com características biológicas dos vetores e condições precárias de infraestrutura higiênico-

sanitária do local de transmissão (MONCAYO, 2003). Em 2006, o Brasil recebeu a 
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Certificação Internacional de Eliminação da Transmissão da Doença de Chagas pelo Triatoma 

infestans, conferida pela Organização Pan-Americana da Saúde (DIAS, 2006; FERREIRA ; 

SILVA, 2006). Porém, há o risco de transmissão da doença por outras espécies de 

triatomíneos (RASSI, A. Jr.; RASSI, A.; MARCONDES DE REZENDE, 2012) e pela 

persistência de focos residuais de T. infestans, em alguns estados (BELISARIO et al., 2017). 

O restante das formas de transmissão acontece por transfusão sanguínea (GOLDSMITH et al., 

1978; PONCE, 1999), via placentária (MARTINS-MELO et al., 2014) e via oral (RUEDA et 

al., 2014), esta última via de transmissão é frequente na região amazônica (SOUZA-LIMA et 

al., 2013). 

Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), em 2009 

foram registrados no país 250 casos confirmados de doença de Chagas, sendo 236 (94,0%) no 

estado do Pará, onde o município de Altamira contribuiu com 10 (4,0%) das notificações 

feitas no estado (Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, boletim 02/2012) 

(BELTRÃO et al., 2009). Além disso, estima-se que de 2 a 3 milhões de pessoas estejam 

infectadas no país (MARTINS-MELO et al., 2014). Atualmente, a doença também se 

apresenta como uma ameaça a vários outros países, incluindo aqueles localizados na Europa, 

devido a transfusões de sangue e transplantes de órgãos (GASCON; BERN; PINAZO, 2010). 

A doença apresenta duas fases clínicas em humanos: uma fase aguda e outra crônica. A 

fase aguda acontece no início da infecção e dura entre quatro a oito semanas, sendo 

geralmente assintomática, porém, febre e dores de cabeça podem ocorrer. Essa fase da doença 

se caracteriza também por uma intensa parasitemia, presente em praticamente todos os órgãos 

do organismo. A fase crônica se caracteriza por uma parasitemia reduzida que a faz ser 

indetectável pelos métodos de diagnóstico tradicionais (MEDECINS SANS FRONTIERES. 

CAMPAIGN FOR ACCESS TO ESSENTIAL, 2008). No entanto, é possível detectar a 

presença do parasita por PCR ou por testes indiretos (sorologia). As principais formas da fase 

crônica são: a indeterminada (sem a aparição de sintomas ou dano tissular) que acomete cerca 

de 70% dos chagásicos (MONCAYO; YANINE, 2006), e a forma cardíaca ou digestiva 

(PRATA, 2001). Na forma sintomática da doença os pacientes podem desenvolver 

manifestações clínicas como cardiomiopatia chagásica crônica o que pode resultar no óbito, 

ou problemas gastrointestinais como o megaesôfago levando a disfagia e regurgitação, e o 

megacólon que produz constipação e retenção fecal (BOSCARDIN et al., 2010; MARIN-

NETO; RASSI, 2009; PUNUKOLLU et al., 2007). Ambas as formas sintomáticas podem 

apresentar diferentes graus de severidade. 
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A quimioterapia disponível para a doença de Chagas está baseada nas drogas 

Nifurtimox e Benzonidazol (DIAS, 2006). Atualmente, o uso desses medicamentos está 

sujeito a limitações e apesar de ambos serem efetivos na fase aguda, sua eficiência na fase 

crônica é discutível. Nas formas agudas relatou-se entre 70 e 75% de cura, valor que aumenta 

para 100% em casos congênitos. Porém, no período crônico os dados são mais controversos 

tendo-se relatado uma taxa de cura de 30% (APT; ZULANTAY, 2011). 

 

1.2 Trypanosoma cruzi 

 

O parasita T. cruzi é incluído no supergrupo Excavata e seguindo a ordem hierárquica, 

Euglenozoa, Kinetoplastea, Metakinetoplastina e Trypanosomatidae (ADL et al., 2005). É um 

protista flagelado que apresenta uma estrutura especial, denominada de cinetoplasto. Este se 

constitui em uma região de condensação do DNA mitocondrial, organizado em maxicírculos e 

minicírculos. A posição do cinetoplasto é um dos aspectos que diferenciam as distintas 

morfologias de T. cruzi. A mudança na morfologia do parasita é uma resposta de adaptação às 

diferentes situações biológicas que o parasita enfrenta ao longo do seu ciclo de vida. T. cruzi 

sobrevive em uma ampla faixa de condições ambientais, desenvolvendo complexas mudanças 

morfológicas durante seu ciclo de vida (Figura 2), no qual alterna entre um inseto vetor 

hematófago pertencente à ordem Hemíptera, família Reduviidae, subfamília Triatominae, e 

um hospedeiro vertebrado (BRENER, 1973). 

Tradicionalmente, quatro formas do parasita têm sido descritas na literatura. A 

classificação de suas formas baseia-se, entre outros critérios, na posição do cinetoplasto em 

relação ao núcleo e ao local de onde emerge o flagelo (HOARE, 1971) . Por exemplo, o 

flagelo emergindo na extremidade posterior que percorre todo o corpo formando uma 

membrana ondulante é característica de formas tripomastigotas. Os tripomastigotas são 

alongados, possuem cinetoplasto posterior ao núcleo e são as formas infectivas, não 

replicativas, encontradas nos tecidos e sangue de hospedeiros vertebrados (tripomastigotas 

sanguícolas) ou então na porção distal do intestino do inseto vetor (tripomastigotas 

metacíclicos). As formas amastigotas são arredondadas ou ovoides e apresentam flagelo que 

não se exterioriza. No inseto vetor as formas epimastigotas são as formas replicativas 

extracelulares, com corpo alongado e cinetoplasto anterior bem próximo ao núcleo. 
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Figura 2- Ciclo de vida do T. cruzi.  

 
As formas tradicionais descritas para o parasita são epimastigotas e tripomastigotas metacíclicos, quando 

localizado no inseto vetor, e as formas amastigotas e tripomastigotas sanguícolas no hospedeiro mamífero. (Silva 

et al., 2011). 

 

Essas mudanças que o parasita apresenta durante seu desenvolvimento são parte da 

resposta às diferentes condições ambientais que T. cruzi enfrenta. Esse complexo ciclo 

biológico (Figura 2) pode ser representado de forma didática, com as formas epimastigotas 

que colonizam o tubo digestório do inseto vetor e que se dividem por fissão binária. À medida 

que os epimastigotas migram para a porção distal do tubo digestório, estes sofrem estresse 

nutricional, aderem-se a parede do intestino do barbeiro e diferenciam-se em tripomastigotas 

metacíclicos em um processo denominado metaciclogênese. Uma vez finalizada a 

metaciclogênese, os tripomastigotas metacíclicos podem ser liberados junto às fezes durante o 

repasto sanguíneo do vetor. Por meio de descontinuidades da pele na região da picada, os 

tripomastigotas metacíclicos podem ser internalizados e invadir os tecidos subjacentes, 

infectando as células do hospedeiro mamífero. Uma vez que os tripomastigotas infectam uma 

célula, estes se diferenciam nas formas amastigotas que se multiplicam por fissão binária. 

Após sucessivas divisões, os parasitas diferenciam-se em tripomastigotas sanguícolas que ao 

eclodirem podem infectar células próximas à região de eclosão ou atingirem a corrente 
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sanguínea e infectarem tecidos distantes mantendo, assim, a infecção no hospedeiro. Estas 

formas tripomastigotas podem ser ingeridas por outro inseto vetor durante seu repasto 

sanguíneo e na porção média do tubo digestório se diferenciar novamente nas formas 

epimastigotas (BRENER, 1973; DE SOUZA, 1999). 

Mais recentemente, tem-se descrito uma forma intermediária que aparece de maneira 

transiente entre os estágios amastigota e tripomastigota, denominada epimastigota intracelular 

(ALMEIDA-DE-FARIA et al., 1999; ELIAS et al., 2007; TYLER; ENGMAN, 2001). 

Além do evidente interesse de saúde pública, T. cruzi se tornou um importante modelo 

de estudo, principalmente por se diferenciar marcadamente de seus hospedeiros mamíferos 

em diversos processos biológicos, tais como a edição de RNA de genes do genoma 

mitocondrial (SIMPSON et al., 2000), a compartimentalização da glicólise (MICHELS; 

HANNAERT; BRINGAUD, 2000) e a transcrição policistrônica de genes codificantes de 

proteínas pelas RNA polimerases I e II (KELLY; WICKSTEAD; GULL, 2005). 

 

1.2.1 Estruturas únicas de tripanossomatídeos presentes em T. cruzi 

 

Os Tripanossomatídeos são parasitas que apresentam várias organelas e outras 

estruturas peculiares que os diferenciam de outros eucariotos. T. cruzi apresenta várias dessas 

organelas e estruturas especiais (Figura 3). Na parte inferior da membrana plasmática de T. 

cruzi, há uma camada de microtúbulos subpeliculares que conferem ao parasita certa rigidez. 

A estrutura do flagelo do parasita não difere grandemente da estrutura comumente 

encontrada em outros organismos ou células flageladas, porém o flagelo de T. cruzi emerge de 

uma invaginação conhecida como bolsa flagelar (SOARES; DE SOUZA, 1991). O tamanho e 

a localização do flagelo, no corpo do parasita, variam de acordo com o estágio de 

desenvolvimento de T. cruzi. Nas formas epimastigotas o flagelo emerge na porção anterior, 

enquanto que nas formas tripomastigotas, a base do flagelo localiza-se na porção posterior de 

T. cruzi. 

Outra característica importante de T. cruzi é a compartimentalização parcial da via 

glicolítica em estruturas membranosas semelhantes aos peroxissomos de outros eucariotos e 

que nos tripanossomatídeos são denominadas de glicossomos. Nestas estruturas, encontram-se 

as primeiras enzimas da glicólise (TAYLOR; GUTTERIDGE, 1987) dentre outras enzimas de 

várias vias metabólicas. 

Outras organelas envolvidas por membranas e encontradas no citoplasma de T. cruzi são 

os reservossomos e os acidocalcisomas. Os reservossomos localizam-se na parte posterior das 
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formas epimastigotas e possuem um elevado conteúdo de macromoléculas inclusive proteases 

(principalmente cruzipaína) (FIGUEIREDO; STEINDEL; SOARES, 1994). Os 

acidocalcisomas apresentam um conteúdo eletro denso e são importantes para o 

armazenamento de metabólitos e eletrólitos em especial de ortofosfato (SCOTT; DOCAMPO, 

2000). 

 

Figura 3- Desenho esquemático da forma epimastigota de T. cruzi. 

 

Na figura, está evidenciada a posição do cinetoplasto em relação ao núcleo e bolsa flagelar. Organelas como 

glicossomo, reservossomos e acidocalcisoma também podem ser observadas na porção posterior de T.cruzi 

(Souza, 2008). 

 

Outra organela especial de T. cruzi é sua única mitocôndria que se estende por todo o 

interior do parasita em distintos ramos entre os microtúbulos subpeliculares. Em uma 

determinada região da mitocôndria há uma complexa rede de DNA mitocondrial, já 

mencionado no texto, conhecido como cinetoplasto. Esta rede de DNA concatenado é uma 

das características mais marcantes dos tripanossomatídeos e representa 25% do DNA total da 

célula. O cinetoplasto é composto por maxicírculos e minicírculos. Os minicírculos não 

codificam proteínas, enquanto que há evidencias que os maxicírculos contenham material 

codificante. 

A cadeia transportadora de elétrons é composta por quatro complexos 

macromoleculares localizados na membrana interna da mitocôndria. O complexo I: 

ubiquinona oxidoredutase (CI), complexo II: succinato ubiquinona redutase (CII), complexo 
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III: ubiquinol citocromo c3 oxidorredutase (CIII) e por último o complexo citocromo c2 

oxidase (CIV). É importante mencionar que o CI em T. cruzi encontra-se de forma incompleta 

e que sua funcionalidade neste parasita é controversa (OPPERDOES; MICHELS, 2008). 

Além dos complexos citados, a Coenzima Q ou ubiquinonas e o citocromo c funcionam como 

transportadores de elétrons entre os complexos. 

 

1.3 T. cruzi e o metabolismo de aminoácidos 

 

Durante seu ciclo de vida, T. cruzi confronta ambientes muito distintos entre si que o 

força a se adaptar aos diferentes recursos disponíveis para serem utilizados como fonte de 

energia e carbono. Sabe-se que os tripanossomatídeos são capazes de metabolizar tanto 

carboidratos quanto aminoácidos (CAZZULO, 1994). Sabemos que a via glicolítica em 

tripanossomatídeos se inicia nos glicossomos e termina no citoplasma (CAZZULO, 1992; 

TAYLOR; GUTTERIDGE, 1987) e que as formas tripomastigotas do parasita são capazes de 

metabolizar glicose, e que o fluxo desta via metabólica não depende da presença de oxigênio 

(CANNATA; CAZZULO, 1984). A glicose é preferencialmente metabolizada nas formas 

epimastigotas, quando estas são cultivadas em meio contendo glicose e aminoácidos 

(CAZZULO et al., 1985). É importante destacar que os aminoácidos em T. cruzi, não apenas 

participam em processos como síntese de proteínas, mas que além da glicose, os aminoácidos 

também atuam na geração de energia (BARISON et al., 2016; MANTILLA et al., 2015; 

PAES et al., 2013; SILBER et al., 2006). Além do catabolismo de glicose, com produção de 

succinato e alanina (CAZZULO, 1994), foi observada a oxidação de asparagina, glutamina, 

aspartato, glutamato, leucina, isoleucina e prolina, o que permitiu inferir nos estudos 

metabólicos a participação desses aminoácidos como fonte de energia. Também foi 

demonstrado que alguns desses metabólitos podem ser convertidos a aspartato ou glutamato e 

incorporados ao Ciclo de Krebs após sua deaminação na mitocôndria (SYLVESTER; 

KRASSNER, 1976; ZELEDON, 1960) com liberação de grande quantidade de amônio ao 

meio (CAZZULO, 1994) revisado por (SILBER et al., 2005). Sabe-se também que o 

transporte de histidina em T. cruzi é particularmente importante para a produção de ATP nas 

formas epimastigotas (BARISON et al., 2016) e que o consumo de prolina como fonte de 

energia é importante na invasão celular (MANTILLA et al., 2015; PAES et al., 2013). 

Além da participação dos aminoácidos na obtenção de energia, tem sido demonstrado 

que esses metabólitos participam em processos biológicos fundamentais para os 

tripanossomatídeos (SILBER et al., 2006), tais como osmorregulação e o controle do volume 
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celular (ROHLOFF; MONTALVETTI; DOCAMPO, 2004; ROHLOFF; RODRIGUES; 

DOCAMPO, 2003). A prolina participa de vários desses processos, tais como a 

metaciclogênese (CONTRERAS et al., 1985), na invasão da célula hospedeira (MANTILLA 

et al., 2015; MARTINS et al., 2009), na diferenciação de formas intracelulares em 

tripomastigotas (TONELLI et al., 2004) e o acúmulo desse aminoácido esta envolvido na 

defesa do parasita contra as espécies reativas de oxigênio (MAGDALENO et al., 2009; PAES 

et al., 2013; SAYE et al., 2014). De modo semelhante o glutamato esta relacionado com a 

resistência ao estresse térmico, nutricional e oxidativo (MAGDALENO et al., 2011). 

Adiciona-se a isso, a importância da interconversão de arginina a fosfoarginina pela ação da 

enzima arginina quinase. Esse processo é fundamental na administração dos recursos 

energéticos de T. cruzi e, portanto, também é importante para a proliferação celular do 

parasita (PEREIRA et al., 2002) e a resistência ao estresse nutricional (PEREIRA et al., 

2003). Finalmente, sabe-se que vários aminoácidos como glutamato, glicina e alanina 

participam na regulação do volume celular do parasita, atuando como parte de um mecanismo 

de resistência ao estresse osmótico (SCHOIJET et al., 2008). 

 

1.4 T. cruzi e o metabolismo de serina 

 

Serina é um aminoácido importante para a síntese de proteínas, lipídeos, nucleotídeos e 

outros aminoácidos como glicina, cistationina e metionina. De forma didática, há quatro 

fontes majoritárias de serina nas células em geral (DE KONING et al., 2003): transporte, 

síntese a partir de glicina, degradação de proteínas e lipídeos e a via de biossíntese de novo de 

serina a partir da glicólise (Figura 4).  

Na maior parte dos organismos, a serina pode ser sintetizada de novo a partir de um 

intermediário da glicólise, 3-fosfoglicerato, que ao sofrer desidrogenação pela ação de 3-D-

fosfoglicerato desidrogenase gera 3-fosfohidroxipiruvato. Em um segundo passo enzimático, 

a atividade de fosfoserina transaminase transfere o grupo -NH2 do aminoácido glutamato para 

3-fosfohidroxipiruvato produzindo α-cetoglutarato e fosfoserina respectivamente. A 

fosfoserina, por sua vez, é posteriormente convertida a serina pela fosfoserina fosfatase 

(LUND; MERRILL;GUYNN, 1985). 

A serina está conectada à glicólise através da sua conversão a piruvato por meio de uma 

Serina/Treonina desidratase (S/TDH), uma proteína dependente de piridoxal fosfato (PLP) 

que também pode atuar sobre treonina. S/TDH  catalisa uma reação reversível onde o 
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aminoácido forma uma base de SCHIFF com o PLP e consequentemente é deaminado 

formando piruvato, se o substrato for serina (XU; CHEN; GRANT, 2011). 

 

Figura 4- Principais fontes de serina na célula. 

 

Serina pode ser obtida a partir de transporte (Dietary protein), da síntese a partir de glicina, da degradação de 

proteínas e lipídeos (protein and phospholipid degradation) ou pela síntese de novo da glicólise. Os algarismos 

romanos indicam as seguintes enzimas: I: 3-D-fosfoglicerato desidrogenase; II, fosfoserina transaminase; III, 

fosfoserina fosfatase; IV, serina hidroximetiltransferase; V, complexo de clivagem da glicina. THF: 

tetrahidrofolato. 5,10-MTHF: 5,10 metileno-tetrahidrofolato (De Koning et al., 2003). 

 

Outro aspecto importante do metabolismo de serina é a formação de cistationina, que é 

um importante intermediário do metabolismo de cisteína. Aminoácidos contendo enxofre 

como a cisteína desempenham funções importantes como a síntese de proteínas, metilação e 

síntese de poliaminas. A biossíntese de cisteína pode ocorrer a partir de serina pela via de 

trans-sulfuração da metionina (MARCIANO; SANTANA; NOWICKI, 2012). No início desse 

processo, a metionina reage com o ATP gerando S-adenosil-metionina. O carbono ligado ao 

enxofre da metionina é transferido para várias moléculas aceptoras, formando S-

adenosilhomocisteína. Esta via é estritamente dependente de metionina que é a doadora do 

átomo de enxofre necessário para formar homocisteína durante a síntese de cistationina. A 

serina atua nesta via por meio da ação da enzima cistationina β sintase. Posteriormente a 

cistationina amoniolíase converte cistationina em cisteína gerando NH3 e α-cetobutirato. É 

importante ressaltar que até onde se sabe a metionina não é sintetizada em T. cruzi, devendo 

ser incorporada do meio extracelular. Outra possível via para a síntese de cisteína a partir de 
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serina utiliza SH2 como fonte de enxofre. Sendo assim, serina é acetilada por uma Serina O-

acetiltransferase em uma reação que depende de Acetil-CoA, formando O-Acetilserina 

(MARCIANO et al., 2010). O segundo passo, consiste na incorporação de SH2 a serina 

gerando cisteína e acetato por meio da ação da cisteína sintase (MARCIANO; SANTANA; 

NOWICKI, 2012). 

A serina é um aminoácido metabolicamente relacionado com a glicina, pois ambos 

estão envolvidos na formação de precursores para a síntese de nucleotídeos (ANDERSON; 

STOVER, 2009). A utilização de serina para esse fim é iniciada pela serina 

hidroximetiltransferase (SHMT, EC: 2.1.2.1) (NOSEI; AVILA, 1985), uma enzima chave 

para a interconversão de folato (CAPELLUTO et al., 2000). SHMT é uma enzima dependente 

de piridoxal 5-fosfato (PLP), ubiquamente expressa na natureza (SCHIRCH; SZEBENYI, 

2005). Sabe-se que o PLP está envolvido em mecanismos que regulam o estado oligomérico 

de SHMT, além de ser essencial para a atividade da enzima (GIARDINA et al., 2015). Esta 

enzima catalisa a conversão reversível de serina e tetrahidrofolato (THF) para produzir glicina 

e 5,10-metilenotetrahidrofolato (MTHF) (BROSNAN et al., 2015). Nesta reação (Figura 5), o 

grupo hidroximetil é transferido de serina para THF fornecendo, assim, unidades de carbono 

na forma de MTHF que são subsequentemente utilizados para a biossíntese de novo de 

nucleotídeos (PANDEY et al., 2014). Esta reação representa a principal fonte de grupos metil 

para o metabolismo de um-carbono que é estocada na forma de MTHF necessário não só para 

a sínese de novo de nucleotídeos mas também para a metilação de DNA (KASTANOS; 

WOLDMAN; APPLING, 1997). Uma vez que T. cruzi é auxotrófico para purinas 

(GUTTERIDGE; GABORAK, 1979), esta unidade de carbono pode ser particularmente 

importante para a biossíntese de pirimidinas, especialmente nos estágios intracelulares de T. 

cruzi (HASHIMOTO et al., 2012). SHMT é a primeira enzima no ciclo de síntese de 

timidilato, onde o MTHF sintetizado por SHMT é utilizado como substrato pela enzima 

bifuncional dihidrofolato-redutase-timidilato sintase (DHFR-TS) para produzir dTMP a partir 

de dUMP (RECHE et al., 1994). Todas essas enzimas estão presentes em T. cruzi e o ciclo do 

timidilato (Figura 6) parece ser essencial para o parasita, uma vez que não foi possível gerar 

o mutante nulo para o gene DHFR-TS (CAPELLUTO et al., 2000; PEREZ BRANDAN et al., 

2011). 

A SHMT está em uma posição de convergência entre metabolismo da serina/glicina e 

biossíntese de nucleotídeos. Esta enzima é um alvo atraente para o desenvolvimento de 

fármacos antitumorais e antiparasitários devido ao seu papel na proliferação celular 

(MAENPUEN et al., 2009; PINTHONG et al., 2014; SOPITTHUMMAKHUN et al., 2009). 
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Além do mais, o papel biológico de SHMT em diversos tipos de tumores tem sido alvo de 

muitos estudos (PANDEY et al., 2014; PAONE et al., 2014). A reação catalisada por esta 

enzima também é a principal via de síntese de glicina em Escherichia coli e Saccharomyces 

cerevisiae (KASTANOS; WOLDMAN; APPLING, 1997). 

 

Figura 5- Reação catalisada por SHMT 

 

A figura mostra a reação catalisada por SHMT, onde um átomo de carbono do aminoácido serina (indicado por 

um círculo descontinuo) é transferido ao tetrahidrofolato (THF), formando assim o produto 5,10-metileno-THF e 

o aminoácido glicina. Esta reação é dependente de piridoxal 5 fosfato (PLP). Fonte (Aksoy; Uzel; Bedir, 2016). 

 

A atividade de SHMT está presente em diferentes cepas de Leishmania spp e de T. cruzi 

sendo que para este último, a atividade da enzima foi muito maior (NOSEI; AVILA, 1985). 

Em formas epimastigotas de T. cruzi a enzima SHMT foi purificada e parcialmente 

caracterizada. O tratamento de extratos de formas epimastigotas com digitonina sugeriu que 

esta enzima é citoplasmática e que apresenta uma estrutura monomérica. A SHMT de T. cruzi 

é inibida de forma competitiva por análogos de folato, como o tetrahidrofolato, e de forma 

não competitiva para serina (CAPELLUTO et al., 2000). Interessantemente, até o momento 

não há dados sobre a existência de isoformas mitocondriais ou glicossomais como já 

demonstrado em Crithidia fasciculata (CAPELLUTO et al., 1999). 
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Figura 6- O papel de SHMT na interconversão serina\glicina e sua conecção com síntese 

de timidilato. 

 

Na figura é possível observar a estrutura do tetrahidrofolato, representado no lado direito. O círculo pontilhado 

destaca a região onde o átomo de carbono proveniente da serina é ligado. Em verde estão as três enzimas que 

compõem a via: SHMT= serina hidroximetiltransferase, TS= timidilato sintase e DHFR= dihidrofolato redutase. 

Em alguns protozoários TS e DHFR formam uma enzima bifuncional. THF= tetrahidrofolato e DHF= 

dihidrofolato (Pang et al., 2009). 

 

Nosso grupo identificou duas sequências correspondentes aos genes putativos de SHMT 

em bancos de dados do genoma de T. cruzi (números sistemáticos TcCLB.509937.150 e 

TcCLB.510407.90). A partir dessas sequências fomos capazes de realizar vários experimentos 

na tentativa de caracterizar esta importante enzima do metabolismo de serina. Metabolismo 

este pouco explorado até o momento em T. cruzi. Nossa hipótese é que a enzima SHMT é 

particularmente importante para as formas replicativas de T. cruzi e que SHMT pode, 

portanto, utilizar serina como precursor para a síntese de unidades de carbono. O estudo dessa 

enzima poderá contribuir com um melhor entendimento do metabolismo desse parasita. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o papel da enzima serina hidroximetiltransferase de T. cruzi (TcSHMT, EC: 

2.1.2.1) sobre o metabolismo de serina no parasita, e seu possível papel biológico ao longo de 

seu ciclo de vida. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar e caracterizar o gene putativo da enzima TcSHMT. 

• Analisar a expressão de TcSHMT ao longo do ciclo de vida do parasita. 

• Determinar a localização celular de TcSHMT. 

• Gerar transfectantes em que o gene de TcSHMT tenha sido nocauteado para estudos 

de função, e assim avaliar o papel funcional desta enzima em diferentes aspectos da biologia 

do parasita, tais como: velocidade de proliferação, diferenciação, infectividade e 

estabelecimento do ciclo intracelular. 

• Determinar o estado oligomérico de TcSHMT. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Identificação de genes putativos do metabolismo de serina no genoma de T. cruzi 

 

Com o intuito de obter uma visão panorâmica do metabolismo de serina em T cruzi, 

utilizamos enzimas de diferentes organismos modelo como sementes de busca (queries) e 

através do programa BLASTP (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast), identificamos sequências, 

de enzimas envolvidas no metabolismo do aminoácido serina em T. cruzi, no banco de dados 

GeneDB. As supostas enzimas desse metabolismo de T. cruzi apresentaram valores de 

similaridade significativos (e-value< 1 e-10) com ao menos uma enzima de outro organismo. 

As enzimas dos organismos modelos aplicadas nas buscas foram 3-fosfoglicerato 

desidrogenase (3-PGDH, EC: 1.1.1.95), fosfoserina aminotransferase (PSAT, EC: 2.6.1.52), 

fosfoserina fosfatase (PSP, EC: 3.1.3.3), SHMT e serina desidrogenase (SDH, EC: 4.3.1.17) 

de Leishmania major, Drosophila melonogaster, Homo sapiens, Mus musculus, Arabidopsis 

thaliana, Saccharomyces cerevisiae e Escherichia coli. 

 

3.2 Análise in silico de TcSHMT 

 

3.2.1 Análise da sequência primária de TcSHMT 

 

Após a identificação do gene putativo de TcSHMT no genoma de T. cruzi a identidade 

entre as sequências das cepas CL, Sylvio, Dm28c e marinkellei foi comparada utilizando a 

ferramenta CLUSTAL Ômega (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). Uma vez que os 

trabalhos experimentais foram realizados com a cepa CL clone 14, adotamos a sequência de 

TcSHMT proveniente da cepa CL como referência. Para fins de comparação esta sequência 

foi alinhada com SHMT de E. coli e as isoformas citosólica e mitocondrial de humanos. A 

partir do alinhamento foram destacados os resíduos conservados com o uso da ferramenta 

ESPript (http://espript.ibcp.fr/ESPript/ESPript/). 

A busca por domínios conservados em TcSHMT foi realizada na base de dados 

INTERPROSCAN (https://www.ebi.ac.uk/interpro). 

É bem relatado na literatura que SHMT pode localizar-se tanto no citosol como na 

mitocondria, portanto, realizamos uma busca por sequências putativas para direcionamento 

mitocondrial mediante o uso da ferramenta SIGNALP 4.1 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/) e TARGETP 1.1 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/TargetP/). Utilizamos a ferramenta TMPRED para análise de 

regiões transmembrana (http://www.ch.embnet.org/software/TMPRED_form.html). 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
https://www.ebi.ac.uk/interpro
http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/
http://www.cbs.dtu.dk/services/TargetP/
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3.2.2 Análise comparativa de sintenia genômica utilizando dados presentes em TritrypDB  

 

A verificação de sintenia genômica em tripanossomatídeos foi realizada pela utilização 

dos resultados contidos em banco de dados do TritrypDB (http://TriTrypDB.org) (ASLETT et 

al., 2010). 

 

3.2.3 Modelagem molecular por homologia estrutural de TcSHMT 

 

Esta etapa foi executada em parceria com Dr. Marcio Dias e Dr. Jademilson Santos do 

departamento de microbiologia. Assim, foram executadas análises através de modelagem 

molecular por homologia estrutural. Para isso, busca por proteínas homólogas utilizando a 

estrutura primária de TcSHMT foi realizada com o auxílio do programa BLASTP 

(ALTSCHUL et al., 1997) e o banco de estruturas tridimensionais depositadas no banco de 

dados de proteínas [PDB (WESTBROOK et al., 2002)]. O modelo molecular foi construído 

para o alvo identificado como emprego da ferramenta SWISS-MODEL 

(https://swissmodel.expasy.org/) e editado com o programa Swiss-pdb viewer 

(http://spdbv.vital-it.ch/). 

 

3.3 Organismos utilizados 

 

3.3.1 Escherichia coli 

 

Neste trabalho foram utilizadas três cepas de E. coli. Para os experimentos de clonagem, 

escolhemos a cepa XL1blue genótipo endA1 gyrA96(nal
R
) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 F'[ 

::Tn10 proAB
+
 lacI

q
 Δ(lacZ)M15] hsdR17(rK

-
 mK

+
). Já para os experimentos de expressão de 

proteína recombinante a cepa utilizada foi BL21 (DE3) genótipo B F
–

ompTgaldcmlonhsdSB(rB
–
mB

–
) λ(DE3 [lacIlacUV5-T7p07ind1sam7nin5]) [malB

+
]K-12(λ

S
). E 

por fim, nos experimentos de complementação utilizamos a cepa GlyA derivada de E. coli K12 

genótipo [araD139]B/r, Δ(argF-lac)169, λ
-
, flhD5301, Δ(fruK-yeiR)725(fruA25), 

ΔglyA41::Mu, pheA905, relA1, rpsL150(strR), deoC1](STAUFFER; PLAMANN; 

STAUFFER, 1981). 
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3.3.2 Trypanosoma cruzi 

 

Todos os experimentos deste trabalho foram realizados com as principais formas 

replicativas (epimastigotas e amastigotas) e infectivas (tripomastigotas metacíclicos e 

tripomastigotas derivados de células CHO-K1) da cepa CL clone 14 de T. cruzi. 

Formas epimastigotas de T. cruzi cepa CL clone 14 foram mantidas em fase 

exponencial de crescimento por passagens regulares em meio LIT (Liver Infusion Tryptose) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB v/v) a 28 ºC (CAMARGO, 1964). 

Formas tripomastigotas metacíclicas foram obtidas por metaciclogênese in vitro em 

meio TAU3AAG conforme detalhado no item 3.3.2.1. 

As formas intracelulares amastigotas e epimastigotas intracelulares e formas infectivas 

tripomastigotas sanguíneas foram obtidas mediante infecção de células CHO-K1 (Chinese 

Hamster Ovary) conforme detalhado no item 3.3.2.3. 

 

3.3.2.1 Metaciclogênese in vitro em meio TAU3AAG (CONTRERAS et al., 1985) 

 

Formas epimastigotas em fase exponencial de proliferação foram contadas e uma nova 

cultura foi feita com 5 x 10
6
 parasitas/mL em 10 mL de meio LIT suplementado com 10% de 

soro fetal bovino [SFB (v/v)]. Esta cultura foi incubada a 28 ºC por quatro dias até atingir a 

fase estacionária de crescimento (aproximadamente 1 x 10
8
 parasitas/mL), quando os 

parasitas foram centrifugados a 7000 xg por cinco min a 4 ºC para remover o meio LIT. Em 

seguida o sedimento de parasitas foi lavado uma vez com PBS. Em um tubo falcon foram 

adicionados 5 x 10
7
 parasitas/mL em 15 mL de meio TAU (190 mM NaCl, 17 mM KCl, 2 

mM MgCl2, 2 mM CaCl2, 8 mM tampão fosfato pH 6) e incubados por 2 h a 28 ºC. Após esse 

período de estresse nutricional em meio TAU, os parasitas foram centrifugados, o 

sobrenadante descartado e os parasitas ressuspendidos em 15 mL de meio TAU3AAG (TAU 

suplementado com 10 mM glicose, 2 mM ácido aspártico, 50 mM ácido glutâmico, 10 mM 

prolina), e incubados a 28 ºC. Nesta etapa os parasitas aderem à superfície das garrafas de 

cultivo e diferenciam-se nas formas tripomastigotas metacíclicas. Após sete dias os 

tripomastigotas metacíclicos começam a se liberarem do substrato. 
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3.3.2.2 Purificação de tripomastigotas metacíclicos por cromatografia de troca iônica 

 

Para purificar e coletar as formas tripomastigotas metacíclicas obtidas conforme o item 

3.3.2.1, foi realizada cromatografia de troca iônica com resina de DEAE celulose (DEAE-52 

Whatman) (TEIXEIRA; YOSHIDA, 1986). 

Ao sétimo dia de incubação em meio TAU3AAG o sobrenadante da cultura foi coletado 

(sem homogenização) e transferido para tubo falcon de 50 mL e em seguida centrifugado a 

7000 xg por cinco min a temperatura ambiente. O sobrenadante foi desprezado e o sedimento 

de parasitas foi lavado com 10 mL de PBS suplementado com 2% de D-glicose em pH8 

(PSG). Após a lavagem os parasitas foram ressuspendidos em 1 mL de PSG e aplicados em 

coluna de resina DEAE celulose (Sigma
®
, EUA) preparada como a seguir. 

Em uma coluna ou seringa estéril foi adicionada resina DEAE celulose equilibrada com 

PBS pH8 (ao usar seringa, forrar a saída com lã de vidro autoclavada) até atingir um volume 

de 5 mL. A resina foi então lavada três vezes com 5 mL de PSG e o pH do filtrado foi 

verificado a cada lavagem. Neste momento os parasitas em um mL de PSG foram depositados 

sobre a coluna e eluídos com PSG. As frações coletadas da coluna foram centrifugadas a 7000 

xg por cinco min a temperatura ambiente e ressuspendidos em 1 mL de PBS. O número de 

tripomastigotas metacíclicos e a pureza de cada fração (Nº de tripomastigotas em %) foi 

obtido por contagem em câmara de Neubauer. As frações com mais de 98% de 

tripomastigotas foram usadas em experimentos posteriores. 

 

3.3.2.3 Obtenção de formas intracelulares e tripomastigotas de T. cruzi 

 

Para obtenção de formas intracelulares e tripomastigotas de T. cruzi, células CHO-K1  

foram mantidas em meio RPMI-1640 (Vitrocell
TM

) suplementado com 10% de SFB (v/v), 

0,15% NaHCO3, 100 U/mL penicilina, 100 μg/mL estreptomicina e incubadas a 37 ºC sob 

atmosfera úmida e 5% CO2. 

Assim, 5 x 10
5
 células/mL de CHO-K1  foram incubadas até se aderirem em garrafa de 

75 cm
2
. Posteriormente estas células foram infectadas com formas tripomastigotas na 

proporção de 50:1 (tripomastigotas por célula CHO-K1). Os tripomastigotas foram obtidos a 

partir de estoques armazenados a -80 ºC em solução de congelamento (7% DMSO v/v, 40% 

SFB v/v em meio RPMI). As células e os parasitas foram incubados a 37 ºC por 3 h sob 

atmosfera úmida e 5% CO2, lavados 2 x com PBS estéril, seguido da adição de meio RPMI 

novo suplementado com 10% SFB(v/v). Após 24 h de incubação a 37°C, as células foram 
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lavadas 2 x com PBS, seguido da adição de meio RPMI novo suplementado com 2% SFB 

(v/v) e as garrafas foram transferidas para estufa a 33 ºC sob atmosfera úmida e 5% de CO2. 

As células foram mantidas nessas condições até a coleta das formas do parasita. 

Após o segundo e quarto dia de infecção sincrônica em CHO-K1 foram obtidas, 

respectivamente, as formas amastigotas e epimastigotas intracelulares (TONELLI et al., 

2004). Para a liberação das formas intracelulares, o meio das garrafas de cultura foi 

descartado e as células CHO-K1 foram lavas 1 x com PBS, em seguida a ruptura das células 

CHO-K1 foi feita pela adição de 2,5 mL de PBS suplementado com 0,05% de dodecil sulfato 

de sódio (SDS p/v). Ao observar, em microscópio óptico invertido, a liberação das formas 

intracelulares no sobrenadante, a ação do SDS foi neutralizada pela adição de 2,0 mL de PBS 

suplementado com 10% SFB (v/v). As células ainda aderidas à garrafa foram removidas com 

a ajuda de um raspador estéril, e a suspensão celular foi centrifugada (5 min a 50 xg) para a 

separação das formas intracelulares do parasita do debri celular. O sobrenadante foi 

transferido para outro tubo e centrifugado novamente (10 min a 4300 xg). O sedimento foi 

armazenado para posterior uso. 

Ao quinto, sexto e sétimo dia pós-infecção de células CHO-K1, formas tripomastigotas 

de cultura foram coletadas do sobrenadante de garrafas infectadas. Os tripomastigotas foram 

centrifugados (10 min a 4300 xg) e o sedimento foi armazenado para uso posterior. 

Em todos os casos desse item, a densidade celular foi determinada através da contagem 

em câmara de Neubauer. 

 

3.4 Clonagem da ORF de Serina Hidroximetiltransferase de T. cruzi (TcSHMT)  

 

3.4.1 Obtenção de DNA genômico de T. cruzi 

 

Um total de 5 x 10
7
 formas epimastigotas em fase exponencial de crescimento foram 

coletadas do meio LIT suplementado com 10% de SFB (v/v) por centrifugação a 7.000 xg por 

5 min a 4 ºC. As células foram lavadas em PBS, suspensas em 350 μL de tampão TELT (50 

mM Tris-HCl pH8, 62,5 mM EDTA, 2,5 M LiCl e 4% triton X-100) e incubadas por 5 min a 

4 °C. Então 350 μL de solução fenol/clorofórmio (v/v) foram adicionados, misturado por 

inversão e centrifugados a 12000 xg por 5 min a 4 ºC. A fase aquosa foi transferida para novo 

tubo e o DNA foi precipitado pela adição de 1/10 volumes de 3 M acetato de sódio, pH 5,2, e 

3 volumes de Etanol absoluto e novamente centrifugados a 12000 xg por 10 min a 4 ºC. O 

sobrenadante foi descartado e o sedimento de DNA precipitado foi lavado por centrifugação 
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(10 min, 12.000 xg), seguida de uma lavagem com 70% Etanol (v/v). O precipitado foi seco a 

temperatura ambiente e ressuspendido em 100 μL de tampão TE (10 mM Tris-HCl, pH 7,6 e 

1 mM EDTA) suplementada com 30 μg/mL de RNase A. Após uma hora de incubação a 37 

ºC o DNA purificado foi armazenado a 4 ºC. 

 

3.4.2 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

A amplificação do fragmento de DNA TcSHMT foi realizada mediante a técnica de 

reação em cadeia da polimerase (PCR) utilizando, inicialmente, os oligonucleotídeos 

designados para cada caso listados na tabela 01. Para isso, foram preparadas reações 

contendo: 100 ng de DNA genômico da cepa CL-14 de T. cruzi, 1 x de tampão para Taq DNA 

Polimerase sem MgCl2 (Fermentas
®

, Lituania), 1,5 mM de MgCl2, 0,2 mM de dNTPs, 0,2 μM 

de cada oligonucleotídeo, 1 U de Taq DNA Polimerase (Fermentas
®

) e H2O mili-Q qsp 25, 50 

ou 100 μL. Como controle negativo foi usado água ao invés de DNA na amostra. As 

condições de amplificação foram: 1) desnaturação inicial a 95 ºC por 5 min, seguido por 35 

ciclos de 2) desnaturação a 95 ºC por 30 s, 3) anelamento a 55 ºC por 30 s, 4) amplificação a 

72 ºC por 90 s e 5) extensão final a 72 ºC por 10 min. 

Para a verificação da amplificação e do tamanho do fragmento de DNA correspondente 

a ORF de TcSHMT, as amostras foram resolvidas sob eletroforese em gel de agarose. Para 

isto, o gel foi preparado em 1% (p/v) de agarose dissolvida em tampão TAE1 x (40 mM Tris, 

1 mM EDTA pH 8 ajustado com ácido acético), acrescentado de 0,5 μg/ml brometo de etídio. 

Alíquotas de DNA foram diluídas em tampão de amostra (0,25% de azul de bromofenol p/v, 

0,25% xileno cianol p/v e 20% glicerol v/v) e aplicadas no gel. Como padrão de peso 

molecular foi utilizado o 1Kb DNA ladder (Fermentas
®
). A corrida eletroforética foi 

realizada aplicando uma voltagem de 115 V e os fragmentos de DNA foram visualizados sob 

a luz ultravioleta utilizando um transiluminador Benchtop UV transiluminator (UVP). 

Os amplicons obtidos foram precipitados com 10% (do volume da PCR) de acetado de 

sódio 3 M pH 5,2 e três volumes de etanol absoluto gelado e mantidos a -20 ºC. Após a 

precipitação, a reação foi centrifugada a 12.000 xg por 10 min a 4 ºC, o sedimento foi lavado 

com etanol 70%, e o DNA seco e ressuspendido em água ultrapura. 
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Tabela 1- Lista de oligonucleotídeos iniciadores (primers) utilizados. 

Nome do 

primer Sequência 

Sítio de 

restrição 

TM em 

ºC 

TcSHMTF 5´GGGgaatTcATGTCAAAGTCTCTCGTTGAA 3´ EcoRI 55 

TcSHMTR 5´GGGcTcgagGGCAGCAGGTGGAATG 3´ XhoI 55 

TcSHMTR2 5´GGGcTcgagTTAGGCAGCAGGTGGAATG 3´ XhoI 55 

TcSHMTF2 5´GGG cTcgag ATGTCAAAGTCTCTCGTTGAA 3´ XhoI 55 

TcSHMTR3 5´ GGG gaatTc TTAGGCAGCAGGTGGAAT 3´ EcoRI 55 

GlyAF 5´ GGG ggtacc ATGTTAAAGCGTGAAATGAAC 3´ KpnI 55 

GlyAR 5´ GGG gaatTc TTATGCGTAAACCGGGTA 3´ EcoRI 55 

TcqPCRF 5´CAACTTTGAGAGCCGCATAA 3´ Não há 59 

TcqPCRR 5´GATCGCAAACCTCCTTCATT 3´ Não há 59 

UPSF 5´CGGggtaccTATGACATTTGCCCCTGAG 3´ KpnI 55 

UPSR 5´ACGCgTcgacCCCCAGTTCCCTGACG 3´ SalI 55 

DOWNSF 5´CGCggaTccGGGGACTTGTGAAAGGAA 3´ BamHI 55 

DOWNSR 5´GCTctagaGCCAACCAAAAACCAAAT 3´ XbaI 55 

TcGAPDHF GTGGCAGCACCGGTAACG NA 57 

TcGAPDHR CAGGTCTTTCTTTTGCGAATAGG NA 57 

M13 GTAAAACGACGGCCAG NA 55 

M13R CGGATAACGCTTGCGACCTATG NA 55 

T7 TAATACGACTCACTATAGG NA 45 

A letra final de cada nome do primer indica (F) forward (R) reverse. Na sequência de cada primer, as letras em 

caixa baixas indicam a sequência do sítio de restrição reconhecido pelas enzimas indicadas na terceira coluna da 

tabela (Sítio de restrição) Os códons de iniciação estão destacados em negrito e os códons de terminação 

sublinhados. TM: temperatura de anelamento dos primers nas reações de PCR. NA, não se aplica. 

 

3.4.3 Manipulação e clonagem de sequências de DNA 

 

3.4.3.1 Clonagem de TcSHMT em vetor de expressão 

 

Todas as clonagens foram realizadas como descrito em Molecular Cloning 

(SAMBROOK; GREEN, 2012). A sequência nucleotídica do gene TcCLB.509937.150 que 

codifica a enzima TcSHMT foi amplificada com os primers (Tabela 01) TcSHMTF e 

TcSHMTR ou com TcSHMTR2 para clonar em vetor pET28a, e purificada como descrito no 

item 3.4.2. Os amplicons foram tratados com enzimas de restrição apropriadas e submetidos à 
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ligação com o vetor de expressão pET28a digerido com as mesmas enzimas. A reação de 

ligação foi feita seguindo uma proporção de inserto e vetor de 3:1, em número de moléculas, 

utilizando 1 U de T4 DNA ligase (Promega
®
, USA) e 1 x do tampão ligase, de acordo com as 

indicações do fabricante, em um volume de reação de 20 µL. A reação procedeu-se por 16 h a 

4 ºC e 10 µL da reação foram utilizados para transformar bactérias competentes obtidas como 

descrito no item 3.4.4. 

Os plasmídeos recombinantes foram sequenciados e denominados TcSHMTRpET28a 

ou TcSHMTR2pET28a. 

 

3.4.3.2 Clonagem da região a montante de TcSHMT em vetor pBS-NEO 

 

Nos experimentos de análise funcional de TcSHMT por nocaute gênico, utilizamos um 

vetor pBlueScript, no qual o gene npt que codifica a enzima neomicina fosfotransferase que 

confere resistência ao antibiótico neomicina foi inserido. Este vetor foi gentilmente cedido 

pelo Dr. Stênio P. Fragoso do Instituto Carlos Chagas em Curitiba – PR, denominado pBS-

NEO (Figura 7). 

 

Figura 7- Esquema do cassete de integração para nocaute de TcSHMT. 

 
As diferentes regiões que compõe o cassete de integração estão representadas por cores. Cinza e vermelho 

representam as regiões intergênicas a montante e a jusante ao gene TcCLB.509937.150. Em amarelo e rosa estão 

as regiões intergênicas entre os genes de enolase e kap3 e entre as cópias do gene GAPDH respectivamente. O 

gene npt que conferem resistência à neomicina está representado pela região em azul. Os números na figura 

indicam o tamanho em pares de base de cada região. 

 

Para amplificação da região intergênica upstream foram utilizados os oligonucleotídeos 

iniciadores (tabela 01) UPSF e UPSR, com as condições de amplificação e ciclagem descritas 

no item 3.4.2. 
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Foi digerido 1 µg do produto de PCR com 3 U de enzima KpnI (Fermentas
®
) e tampão 

tango 1 x em 50 µL de reação, que foi incubada a 37 ºC por 2 h. O DNA foi purificado e em 

seguida o material foi digerido com 3 U de enzima SalI (Fermentas
®
) e tampão Orange 1 x 

em 50 µL. A reação foi incubada e purificada nas mesmas condições utilizadas para a 

digestão com KpnI. Para a digestão do vetor pBS-NEO, foi utilizada a mesma condição de 

digestão do inserto. 

A reação de ligação utilizou uma proporção de 5:1 de inserto e vetor digeridos com 

KpnI e SalI, junto com 1U de T4 DNA ligase com 2 µL de tampão 10 x da T4DNA ligase em 

volume final de 20 µL. A incubação foi realizada por 16 h a 4 ºC, e esta reação foi utilizada 

para transformar bactérias XL1Blue cálcio-competentes, conforme item 3.4.5. O plasmídeo 

resultante dessa clonagem foi denominado UNEO. 

 

3.4.3.3 Clonagem da região a jusante de TcSHMT no plasmídeo UNEO 

 

Para amplificação da região intergênica downstream foram utilizados os 

oligonucleotídeos iniciadores (tabela 01) DOWNSF e DOWNSR, com as condições de 

amplificação e ciclagem descritas no item 3.4.2. 

Foi digerido 1 µg do produto de PCR com 3 U de enzima BamHI e 3 U de enzima XbaI 

(Fermentas
®
) em tampão tango 1 x em 50µL de reação, que foi incubada a 37 ºC por 2 h Para 

a digestão do vetor UPSNEO, foi utilizada a mesma condição de digestão do inserto. 

A reação de ligação utilizou uma proporção de 5:1 de inserto e vetor digeridos com 

BamHI e XbaI, junto com 1 U de T4 DNA ligase com 2 µL de tampão 10 x da T4DNA ligase 

em volume final de 20 µL. A incubação foi realizada por 16 h a 4 ºC, e esta reação foi 

utilizada para transformar bactérias XL1Blue cálcio-competentes, conforme item 3.4.5. O 

plasmídeo resultante dessa clonagem foi denominado UND. 

 

3.4.4 Preparo de bactéria cálcio competente 

 

Para o preparo das células competentes, foi utilizado o método do cloreto de cálcio         

(SAMBROOK; GREEN, 2012). Uma colônia da bactéria E. coli linhagens descritas no item 

3.3.1 foi inoculada em 2 mL de meio LB contendo o antibiótico apropriado. A cultura foi 

incubada a 37 ºC por 18 h sob agitação constante de 200 rpm. Um volume de 1,0 mL (inóculo 
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de 1:100) desta cultura foi transferido para 100 mL de meio LB. As células foram incubadas a 

37 ºC sob agitação constante até a fase de crescimento exponencial (DO 600nm: entre 0,4 e 0,6). 

A cultura foi centrifugada (4000 xg por 5 min a 4 ºC), as células foram suspendidas em 

50 mL (metade do volume da cultura original) de solução de preparo (CaCl2 100 mM, Hepes 

10 mM pH 7,0) resfriada e mantidas no gelo durante 30 min. A suspensão foi submetida a 

uma centrifugação nas mesmas condições anteriores e as células foram suspendidas em 2,0 

mL (1/50 do volume original) de solução de estocagem (CaCl2 100 mM, Hepes 10 mM pH 

7,0, Glicerol 10%). As células foram aliquotadas e mantidas no gelo seco por pelo menos 

duas h antes da transformação ou estocadas a -80 ºC. 

 

3.4.5 Transformação de bactéria cálcio competente pelo método de choque térmico 

 

As reações de ligação dos insertos com os respectivos vetores foram incubadas no gelo 

por 30 min com 50-100 µL de E. coli preparadas conforme item 3.4.4. Após esse período, a 

mistura foi incubada a 42 ºC durante 2 min e em seguida deixada no gelo por mais 2 min. 

Cerca de 1,0 mL de meio LB foi adicionado aos tubos, e as células incubadas a 37 ºC por uma 

h, antes do plaqueamento. 

Diferentes diluições das bactérias transformadas foram inoculadas em placas de Petri 

contendo meio de cultura seletivo (meio LB; ágar 1,5%; Canamicina 30 µg/mL para 

transformação da recombinação com pET28a ou pET24a ou Ampicilina 100 µg/mL para os 

demais vetores) e distribuídas com auxílio de uma alça de Drigalski. As placas foram 

incubadas a 37 ºC durante 18 h. 

 

3.4.6 Análise dos plasmídeos recombinantes por PCR de colônia 

 

Após o crescimento em meio seletivo, cada colônia foi coletada e transferida para um 

tubo de PCR. Foram acrescentados aos tubos de PCR os reagentes e os oligonucleotídeos 

iniciadores que anelam com regiões que flanqueiam o fragmento de DNA a ser amplificado, 

em um volume final de reação de 25 µL, como detalhado no item 3.4.2. As amostras de PCR 

de colônia foram analisadas por eletroforese em gel de agarose. 
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3.4.7 Extração de DNA plasmidial 

 

Para extração dos plasmídeos obtidos por clonagem conforme descrito no item 3.4.3 e 

selecionados como no item 3.4.6, foi utilizado o método de lise alcalina (BIRNBOIM; 

DOLY, 1979) com algumas modificações. 

As colônias selecionadas foram inoculadas em 5 mL de meio de cultura LB 

suplementado com o antibiótico apropriado e posteriormente incubadas a 37 ºC por 18 h sob 

agitação constante. Em seguida, as células foram centrifugadas a 10.000 xg durante 2 min O 

sedimento foi suspenso em 300 μL de solução I (Tris-HCl 50 mM pH 8,0, EDTA 10 mM e 

200 μg/mL de RNase A). Em seguida, foram adicionados 300 μL de solução II (NaOH mM, 

SDS 1%) e o material homogeneizado por inversão e incubado a temperatura ambiente por 5 

min Posteriormente, foram adicionados 300 μL de solução III (acetato de potássio 3 M pH 

4,8) e também feita a homogeneização por inversão. A seguir, a mistura foi centrifugada por 

15 min a 12.000 xg a 4 ºC e o DNA plasmidial contido no sobrenadante foi transferido para 

novo tubo e precipitado com 2 volumes de etanol 100%. O material foi centrifugado 10 min a 

12.000 xg e submetido à lavagem com 1,0 mL de etanol 70% gelado. Após novamente 

centrifugado a 12.000 xg por 10 min, o sedimento foi seco e suspenso em 50 μL de água 

deionizada estéril ou tampão TE (Tris-HCl 10 mM pH 8.0, EDTA 1 mM pH 8,0). 

 

3.4.8 Sequenciamento de DNA 

 

A identificação e confirmação dos fragmentos de DNA foram realizadas mediante o 

método de terminação de cadeia, descrito previamente (SANGER; NICKLEN; COULSON, 

1977). Para isto 100 ng de DNA plasmidial foram misturados com 0,75 μL do reagente 

BigDye
®
Terminator v3.1 (Applied Biosystems

®
), 1,25 μL do tampão Save Money (Tris-HCl 

200 mM pH9,MgCl2 5mM), 5 pmols dos oligonucleotídeos universais (M13f/M13r/T7f/T7r), 

ou oligonucleotídeos específicos e H2O mili-Q qsp 10 μL. As condições de amplificação 

foram: 1) desnaturação inicial a 96 ºC por 1 min, seguida de 30 ciclos de 2) desnaturação a 96 

ºC por 15 s, 3) anelamento a 50 ºC por 15 s e 4) amplificação a 60 ºC por 4 min As amostras 

de DNA foram precipitadas pela adição de 90 μL de 66% isopropanol (v/v), homogeneizadas 

cuidadosamente, incubadas a temperatura ambiente por 15 min e centrifugadas (20 min, 

15.300 xg). O sobrenadante foi descartado e 150 μL de 75% isopropanol (v/v) foram 

adicionados em cada amostra. As amostras foram homogeneizadas e centrifugadas (10 min a 
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15.300 xg). O sobrenadante foi descartado, e o DNA precipitado foi seco a temperatura 

ambiente protegido da luz. O DNA foi armazenado a -20 ºC para posterior uso. As amostras 

foram ressuspensas em 10 μl de formamida, desnaturadas durante 3 min a 95 ºC e incubadas 2 

min no gelo. Após isso, as amostras foram levadas ao sequenciador automático ABI PRISM
®

 

3100 Gene analyzer (Applied Biosystems, Inc. USA) operado através do programa ABI Prism 

3100 Data collection v1.1. As sequências obtidas foram comparadas contra as bases de dados 

disponíveis para DNA de tripanossomatídeos mediante a busca por similaridade (BLASTN) 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). O alinhamento e edição das sequências foi realizado 

mediante as ferramentas disponíveis do pacote DNAStar ™ v4.0 para Windows. 

 

3.5 Manipulação de RNA 

 

3.5.1 Extração de RNA total por Trizol™ 

 

Em tubo de 1,5 mL de polipropileno, 1 x 10
8
 parasitas das diversas formas do T. cruzi 

foram lavadas com PBS e suspendidas em 1 mL de Trizol (Invitrogen®), incubados por 5 min 

a temperatura ambiente e centrifugados a 12000 xg por 15 min a 4 ºC. O sobrenadante foi 

transferido para um novo tubo e adicionado 200 μL de clorofórmio para cada mL de Trizol 

utilizado e o material foi agitado por aproximadamente 15 s e incubados por 5 min a 

temperatura ambiente. Após centrifugação a 12000 xg por 15 min a 4 ºC a fase aquosa foi 

transferida para novo tubo onde foi adicionado 1 mL de isopropanol e novamente 

centrifugada. O sobrenadante foi descartado e o sedimento lavado com 1 mL de etanol 70%. 

Após seco, o RNA foi ressuspendido em água livre de nucleases e tratado com 5 U da enzima 

DNAse/RNase free (Fermentas
®
), 1 x de tampão para DNAse e incubado por 40 min a 37 ºC 

para eliminar restos de DNA contaminante em cada amostra. No entanto, isto foi ainda 

verificado mediante a realização de uma PCR convencional utilizando amostras de RNA, após 

o tratamento com DNAse. Caso houvesse DNA contaminante na amostra, estas são 

submetidas a um tratamento adicional com DNAse/RNase free. 

O RNA final foi analisado mediante leitura espectrofotométrica a DO260/280 nm. Segundo 

descrito por Sambrook (SAMBROOK; GREEN, 2012) considera-se que 1 unidade de 

absorbância (UA) a DO260 nm corresponde a 40 μg/ml de RNA. A qualidade do RNA é 

analisada com base na relação da absorbância DO260 nm /DO230 nm, assim como na visualização 

do RNA após eletroforese em gel de agarose 1% (p/v) usando tampão TAE livre de RNAse. 
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3.5.2 Síntese de cDNA 

 

As amostras de RNA total, obtidas conforme descrito no item 3.5.1, foram utilizadas 

para a síntese de cDNA. As amostras de RNA tratadas com DNase foram submetidas à reação 

de transcrição reversa realizada com o KIT Maxima First Strand cDNA Synthesis 

(Fermentas
®
). Um μg de RNA total das diferentes formas do parasita foram incubados com 

tampão Reaction Mix 1 x, 2 μL de Maxima Enzyme Mix e H2O miliQ qsp 20 μL. As condições 

de termo ciclagem para formação do cDNA foram: 1) 25 ºC por 10 min, 2) 50 ºC por 30 min, 

3) A reação foi terminada por inativação da enzima a 85 ºC por 5 min Com este Kit o RNA é 

incubado com 500 ng/reação de oligo-dT para a síntese do cDNA. O cDNA, obtido com este 

procedimento, foi utilizado para subsequente análise de expressão por PCR quantitativo 

(qPCR). 

 

3.5.3 Análise da expressão de TcSHMT por PCR quantitativo (qPCR) 

 

A fim de verificarmos os níveis de expressão do mRNA de TcCLB.509937.150 ao 

longo do ciclo de vida do T. cruzi foi realizada extração de amostras de RNA total das 

principais formas evolutivas apresentadas pelo parasita durante o seu ciclo biológico (item 

3.5.1). 

Os cDNAs, obtidos conforme item 3.5.2, foram utilizados como molde em uma reação 

de PCR quantitativo, na qual se utilizou o sistema de detecção de sequências - alvo por meio 

do corante inespecífico SYBR Green (Fermentas
®

).Oligonucleotídeos iniciadores TcqPCRF e 

TcqPCRR; foram desenhados, utilizando como molde a sequência TcCLB.509937.150 

(http://www.genedb.org/). Escolhemos o gene TcGAPDH para ser utilizado como 

normalizador para o cálculo da expressão relativa. Paralelamente foram feitas reações sem 

cDNA ou sem a enzima como controle negativo. Para a construção da curva padrão nos 

experimentos de PCR tempo real, amostras de cDNA de formas epimastigotas de T. cruzi 

foram utilizadas em diluições seriadas de 5 x. Todas as amostras foram analisadas em 

triplicata técnica e duplicata biológica. 

Nas reações de qPCR foram misturados 5 μL de cada amostra de cDNA, 5 μL da 

mistura de oligonucleotídeos iniciadores (1,6 pmoles de cada primer TcqPCRF/TcqPCRR ou 

TcGAPDHF/TcGAPDHR), 5 μL de Maxima SYBR green mix (Fermentas
®
) e 5 μL de H2O 

mili-Q estéril. As amostras foram distribuídas em placas de 96 poços (Eppendorf
®
, 

http://www.genedb.org/
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Alemanha) para RT-PCR e seladas com vedante plástico. Todas as amostras foram analisadas 

em triplicata. As condições de amplificação foram realizadas no termociclador automático 

Mastercycler ep realplex (Eppendorf
®
, Alemanha), utilizando: 1) desnaturação inicial a 95 ºC 

por 2 min, seguida de 40 ciclos de 2) desnaturação a 94 ºC por 15 s, 3) anelamento a 57 ºC 

por 30 s, 4) amplificação a 72 ºC por 30 s, e uma curva de desnaturação final. Os dados foram 

coletados usando o programa RealPlex v1.5 (Eppendorf
®
). A variação na expressão de cada 

transcrito foi determinada mediante o método (2
- ΔΔCt

)(BOOKOUT; MANGELSDORF, 

2003), considerando a razão de expressão com respeito ao gene TcGAPDH (normalizador) e o 

estágio epimastigota como calibrador (valor = 1). As diferenças entre o cycle threshold 

(ABRAHAMSEN et al., 2004), que é definido como o número de ciclos requeridos para que o 

sinal de fluorescência supere uma linha de base obtida estatisticamente, foram calculadas 

através da diferença de médias dos Cts de cada amostra e a média dos Cts do gene 

normalizador (ΔCt = Ct amostra - Ct normalizador). O valor obtido é então elevado à potência 

de base 2, já que o valor de Ct é proporcional ao logaritmo do gene alvo na amostra de PCR. 

As diferenças entre as amostras testadas foram calculadas com o teste estatístico de ANOVA - 

uma via, seguido do pós-teste Tukey’s, utilizando o programa GraphPad Prism v5.0 para 

Windows (GraphPad, USA). As variações foram consideradas como estatisticamente 

significativas quando o valor p ˂ 0.05. 

 

3.6 Manipulação de proteínas 

 

3.6.1 Preparo de extrato proteico de T. cruzi 

 

A detecção da proteína TcSHMT, bem como, outros marcadores utilizados foi realizada 

em lisados celulares do parasita. Cada lisado foi preparado a partir de 2 x 10
7
 parasitas, das 

diferentes formas de desenvolvimento, cultivadas como descrito na seção 3.3.2. No caso das 

células CHO-K1, foram usadas 1 x 10
6
 células. As células foram coletadas por centrifugação 

(10 min a 1.500 xg a 4 ºC) e lavadas duas vezes com PBS. O precipitado foi ressuspendido 

em 1 volume de tampão de extração [20 mM Tris-HCl, pH 7,9, 100 mM NaCl, 0,25 M 

sacarose, 1 mM EDTA, 0,1% Triton X-100 (v/v), 1 mM de Phenylmethylsulfonyl fluoride 

(PMSF), dissolvido em Etanol puro, 1 mM de Tosyl-L-lysyl-chloromethane hydrochloride 

(TLCK) e 10 μM de N-trans-epoxysuccinyl-L-leucine-4-guanidinobutylamide (E64)] . As 

células foram lisadas por sonicação através de quatro ciclos de 20% de potência e 30 s de 

duração com intervalos de 1 min em gelo entre cada um dos ciclos. O lisado foi clarificado 
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por centrifugação (15 min, 16.000 xg a 4 ºC). uma alíquota do sobrenadante foi usado para a 

determinação da concentração proteica (BRADFORD, 1976). 

 

3.6.2 Expressão de TcSHMT recombinante em E. coli competente 

 

Bactérias competentes E. coli BL21(DE3) cálcio-competentes foram transformadas com 

o plasmídeo recombinante TcSHMTpET28a (item 3.4.3.1) contendo o gene 

TcCLB.509937.150 clonado no vetor pET28a. Colônias selecionadas foram inoculadas em 2 

mL de meio LB contendo 5 μg/mL de tetraciclina e 30 μg/mL de canamicina. As culturas 

foram incubadas a 37 ºC durante 18 h sob constante agitação. Um volume de 200 μL (inóculo 

de 1:10) desta cultura foi transferido para 2 mL do mesmo meio. As células foram incubadas a 

37 ºC sob agitação constante até atingirem a fase de crescimento exponencial (DO600 nm entre 

0,6 e 0,8). IPTG foi adicionado às culturas em concentração final de 0,1, 0,2, 0,3 e 0,5 mM e a 

incubação prosseguiu por mais 3 h a 37 ºC ou 16 h a 25 ou 20 ºC. 

Em nossos primeiros testes de indução, TcSHMT apresentou-se de forma insolúvel. Na 

tentativa de obtermos a enzima recombinante em sua forma solúvel, repetimos os testes de 

indução descritos acima e adicionamos 11 μM de piridoxina. A adição de piridoxina ao meio 

de cultura, junto à adição de IPTG, aumentou consideravelmente a solubilidade de TcSHMT 

recombinante. 

Culturas sem adição de IPTG também foram realizadas (controles não induzidos). As 

culturas induzidas e os controles foram sedimentados a 4000 xg por 10 min a 4 ºC e lavadas 

com PBS. O sedimento foi suspenso em PBS, seguido da adição de tampão de amostra para 

proteínas (40 mM Tris-HCl pH 6.8, 1% SDS, 2,5% β-mercaptoetanol, 6% glicerol e 0,005% 

azul de bromofenol). Os extratos proteicos foram desnaturados por aquecimento a 95 ºC por 5 

min e submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 10%. 

 

3.6.3 Purificação de TcSHMT recombinante 

 

Uma vez determinada uma condição de boa expressão de TcSHMT solúvel, partimos 

para padronizar as condições de purificação da enzima recombinante utilizando o sistema de 

cromatografia de afinidade em resina de agarose NTA-Ni
+2

 (QUIAGEN
®
, Alemanha). 
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Colônias de bactérias BL21(DE3) transformadas com o plasmídeos TcSHMTpET28a 

foram selecionadas e inoculadas em 10 mL de meio LB contendo 5 μg/mL de tetraciclina e 30 

μg/mL de canamicina. O pré-inóculo foi diluído em 1 L de meio LB suplementado com 5 

μg/mL de tetraciclina e 30 μg/mL de canamicina (diluição de 1:100) e o inóculo foi incubado 

a 37 ºC até atingirem a fase de crescimento exponencial (DO600 nm 0,6). Então 0,1 mM de 

IPTG e 11 μM de piridoxina foram adicionados ao inóculo e a incubação prosseguiu por 16 h 

a 20 ºC. A cultura foi centrifugada a 4000 xg por 10 min a 4 ºC, ressuspendido em tampão A 

(20 mM Tris-HCl pH 7,9, 500 mM NaCl e 5 mM de imidazol) suplementado com 1 mM de 

PMSF, dissolvido em Etanol puro, 1 mM de TLCK e 10 μM de E64 e submetida a oito ciclos 

de sonicação a 20% de potência e 30 segundos de duração com intervalos de 1 min em gelo 

entre cada um dos ciclos. O lisado foi clarificado por centrifugação (30 min, 16.000 xg a 4 

ºC). O lisado foi passado 3 x em coluna de resina de agarose NTA-Ni. A coluna foi lavada 

com 10 volumes de tampão A e 6 volumes de Tampão B (20 mM Tris-HCl pH 7,9, 500 mM 

NaCl e 60 mM de imidazol). A proteína recombinante foi eluída com 6 volumes de tampão C 

(20 mM Tris-HCl pH 7,9, 500 mM NaCl e 300 mM de imidazol). Durante o processo de 

purificação foram coletadas alíquotas para serem analisadas por SDS-PAGE 10%. A proteína 

recombinante presente nos eluatos foi utilizada nos ensaios de cinética enzimática e obtenção 

de soro policlonal em camundongos. 

 

3.6.4 Eletroforese de proteínas em gel desnaturante (SDS-PAGE) 

 

Os extratos proteicos e proteína recombinante foram analisados por gel vertical 

desnaturante SDS-PAGE (Eletroforese em Gel de Poliacrilamida contendo SDS). Os volumes 

das soluções utilizadas para montagem dos géis de corrida e de empilhamento estão descritos 

na Tabela a seguir. As amostras de proteínas foram diluídas em tampão de amostra de 

proteína (40 mM Tris-HCl pH 6.8, 1% SDS, 2,5% β-mercaptoetanol, 6% glicerol e 0,005% 

azul de bromofenol), e aplicadas no gel, juntamente com um marcador de peso molecular. Os 

géis foram corados com Azul de comassie R-250 [0,1% comassie R-250 em 45% de metanol 

e 10% de ácido acético (w/v) e 45% de água]. 
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Tabela 2- Soluções de preparo de gel SDS-PAGE. 

  Gel de empilhamento Gel de corrida 

 Reagentes 5% 10% 

Acrilamida, estoque (33/0,9%)  0,33 mL 1,7 mL 

Tris-HCl 1,5 M pH 8,8  - 1,3 mL 

Tris-HCl 1 M pH 6,8  0,25 mL - 

H20 ultra pura 1,4 mL 1,9 mL 

SDS 10% (concentração final 0,1%) 0,02 mL 0,05 mL 

Persulfato de amônio 10%  20 µL 50 µL 

TEMED (concentração final 0,07%) 2 µL 2 µL 

Volume Final 2mL 5 mL 

A corrida eletroforética foi realizada em tampão de eletroforese para SDS-PAGE a 30 mA e aproximadamente 

150 V. 

 

3.6.5 Protocolo de Thermal Shift (HUYNH; PARTCH, 2015) 

 

Primeiramente uma placa de 96 poços com capacidade para 2 mL em cada poço foi 

preparada de modo que cada poço tivesse um tampão específico 5 x mais concentrado. Em 

seguida, a proteína recombinante purificada foi diluída em tampão de diluição (10 mM fosfato 

de sódio pH 7.0, 50 mM NaCl) até completar o volume final de 5 mL (suficiente para uma 

placa de 96 poços). Adicionou-se 4 µL da sonda fluorescente (concentração de estoque 5000 

vezes) SYPRO Orange (ThermoFisher
®
, EUA), de modo que a concentração final de proteína 

e de sonda seja 5 µM e 2 vezes respectivamente. A solução foi homogeneizada e 40 µL dessa 

mistura foi distribuída em cada poço de uma placa de 96 poços para PCR com uso de uma 

pipeta multicanal. A placa foi brevemente centrifugada para remover bolhas e em seguida, 10 

µL de cada tampão a ser testado (os tampões estão na placa de 96 poços com capacidade para 

2 mL) foram adicionado a cada poço da placa teste com uso de pipeta multicanal (volume 

final da reação 50 µL). A placa de teste foi selada com adesivo e centrifugada a 800 xg por 2 

min a temperatura ambiente. Por fim a placa contendo as reações a serem testadas foi 

colocada em termociclador para PCR em tempo real (Applied Biosystems) com a seguinte 

configuração: 1) incubação inicial de 2 min a 25 ºC com aumento gradativo de 1 ºC até a 

temperatura final de 95 ºC e 2) 25 ºC por 2 min. 

Curvas de melting foram determinadas a partir dos dados de PCR utilizando o 

software GraphPad Prism. Os dados foram ajustados a uma curva não linear. 
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3.7 Obtenção de soro policlonal contra TcSHMT  

 

O uso de animais neste trabalho foi autorizado e seguiu as normas estabelecidas pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas da USP (CEUA) 

sob registro 57/13 nº 57, folha 06, livro 03. 

A enzima TcSHMT recombinante purificada conforme descrito anteriormente foi 

dialisada contra tampão PBS. Seguido disso, foi preparada a solução de imunização [300 μg 

da proteína em 450 μL de PBS misturados com 450 μL de adjuvante completo de Freund’s 

(Sigma
®
)] e esta foi emulsificada através de dois ciclos de sonicação (30 s a 25% de potência, 

30 s no gelo). 

Quatro camundongos machos da linhagem Balb/C com 21 dias de nascimento foram 

selecionados para a inoculação de 100 μL da emulsão obtida (aprox. 30 μg da proteína de 

interesse) por via intraperitoneal. Um animal adicional foi inoculado com o mesmo volume de 

solução de imunização, contendo PBS-puro ao invés de proteína, e este foi utilizado como 

controle. Após 15 dias da inoculação foi aplicada uma dose adicional usando a mesma 

quantidade de proteína emulsificada em adjuvante incompleto de Freund’s (Sigma
®
). Após 30 

dias, foi inoculada uma dose reforço, adicional, nas mesmas condições da última dose. Quatro 

dias, depois da última dose, os animais foram anestesiados pela administração de uma mistura 

de quetamina e xilazina (100 mg/kg e 10 mg/kg respectivamente), por via intraperitoneal, e 

uma amostra de sangue (0,1 ml) foi retirada mediante punção, para a titulação do antissoro. 

Uma vez determinado que o antissoro reagia positivamente contra a proteína de interesse, 

procedeu-se com a coleta total do sangue nos animais positivos (1 mL). O sangue foi coletado 

mediante punção no plexo radial e incubado durante 30 min a 37 ºC, seguido de uma 

incubação adicional por 30 min a 4 ºC. O soro total foi coletado por centrifugação (15 min, 

1.000 xg a 4 ºC) e armazenado a -20 ºC com 25% glicerol (v/v) estéril e distribuído em 

alíquotas de 50 μL para posterior uso. 

 

3.7.1 Purificação de anticorpo anti-TcSHMT 

 

Em ensaios preliminares de imunolocalização por microscopia confocal, observamos 

que o soro não imune apresentou uma fraca marcação em formas epimastigotas de T. cruzi, o 

que não se observou nas análises por Western blot. Para eliminarmos marcações inespecíficas 

nos experimentos de localização sub celular de TcSHMT, optamos por purificar o soro anti-

TcSHMT utilizando a enzima recombinante purificada seguindo o protocolo a seguir. 
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A enzima recombinante TcSHMT em gel SDS-PAGE foi transferida para membrana de 

nitrocelulose (Hybond-C Extra, GE Healthcare
®

) conforme item 3.8 e corada com Ponceau S. 

A banda correspondente a TcSHMT foi recortada em pequenos pedaços e os fragmentos 

foram bloqueados por uma hora a temperatura ambiente em solução de bloqueio para Western 

blot (Tampão PBS, 0,05% Tween 20 e 5% leite em pó desnatado). Enquanto os fragmentos de 

membrana estavam em bloqueio o soro anti-TcSHMT foi equilibrado em PBS. Os fragmentos 

de membrana contendo TcSHMT recombinante foram brevemente lavados com PBS, 0,1% 

Tween 20 e então incubados com o soro anti-TcSHMT equilibrado com PBS por 3 h a 

temperatura ambiente sob agitação suave. Ao final deste período anticorpos específicos contra 

a proteína recombinante interagem com TcSHMT imobilizada nos fragmentos de membrana e 

o sobrenadante é descartado. Então os fragmentos de membrana são lavados com PBS, 0,1% 

Tween 20 três vezes e incubados em1 mL de solução 100 mM de glicina pH 2 por 10 min a 

temperatura ambiente sob agitação leve. O volume a ser utilizado desta solução depende do 

volume inicial de soro (utilizei 500 μL) e da quantidade de proteína recombinante (10 

canaletas com 100 μg de proteína recombinante em cada). A solução de glicina foi recolhida e 

misturada gentilmente em 100 μL tampão 1,5 mM Tris-HCl pH 8,5. Procedeu-se diálise desta 

solução em PBS, 10% glicerol mais inibidores de proteases em ambiente refrigerado. Os 

anticorpos purificados foram recolhidos e adicionou-se BSA na concentração final de 1 

mg/mL. Alíquotas de 20 μL cada foram armazenadas a - 20 ºC para posterior uso. 

 

3.8 Ensaios de Western blot 

 

A técnica de Western blot foi utilizada para avaliar o perfil de expressão de TcSHMT 

nas diferentes formas do parasita, bem como para analisar se houve diferença no nível de 

expressão de TcSHMT entre parasitas selvagens e simples nocaute. 

Extratos proteicos em gel SDS-PAGE (item 3.6.4) foram transferidos para membranas 

de nitrocelulose (Hybond-C Extra, GE Healthcare
®
) por uma diferença de potencial elétrico 

de 250 mA por 90 min, em tampão de transferência para Western blot (25 mM Tris-base, 192 

mM glicina, 20% Metanol). Após a transferência, a membrana foi corada com Ponceau S por 

cinco min e, posteriormente, descorada em água bidestilada para a verificação da eficiência da 

transferência. A membrana foi incubada em solução de bloqueio para Western blot (Tampão 

PBS, 0,05% Tween 20 e 5% leite em pó desnatado) por uma hora sob agitação suave à 

temperatura ambiente. Em seguida, a membrana foi incubada com o anticorpo primário contra 
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a proteína TcSHMT (1:1500) ou TcGAPDH utilizada como gene normalizador (1:2000) em 

PBS, 0,1% Tween 20 e 3% leite em pó desnatado, por 16 h a 4 ºC sob agitação, e, em seguida, 

a membrana foi lavada 3 x com PBS, 0,1% Tween 20 e incubada com anticorpo secundário 

anti-IgG de camundongo conjugado a HRP (horseradish peroxidase)(GE Healthcare
®
, UK) 

na diluição de 1:2000 durante 1 hora, seguido de nova lavagem como acima descrito. Após as 

lavagens, os ensaios foram revelados por quimioluminescência usando o reagente ECL 

(ECL
TM

Western blot Analysis System, GE Healthcare
®

) de acordo com o manual do 

fabricante. A exposição foi feita em filme Kodak e a revelação foi obtida na ausência de luz, 

em solução de revelação seguido de lavagem por 2 min em água e 2 min em solução de 

fixação. Os tempos de revelação foram padronizados para cada experimento. 

 

3.8.1 Ensaios de permeabilização com digitonina 

 

A permeabilização de formas epimastigotas de T. cruzi com digitonina foi realizada 

como descrito previamente (MARCIANO et al., 2008). Brevemente, formas epimastigotas 

foram centrifugadas (10 min a 1.500 xg a 4 ºC), lavadas com PBS e resuspendidas em 1 mL 

de tampão TSB (25 mM Tris-HCl, pH 7.6, 0.25M sucrose,1mM EDTA,1mM PMSF,and 50 

µl de mix de inibidores de protease da Sigma
®
) na presença de concentrações crescentes de 

digitonina. As células foram incubadas a 25 ºC e centrifugadas por 2 min a 18000 xg a 25 ºC. 

O sobrenadante de cada amostra foi separada do pellet. O pellet foi ressuspendido em 1 mL de 

tampão TSB e submetido a sonicação. Cada amostra foi analisada por Western blot com 

anticorpo anti-TcSHMT e com anti-soros para os marcadores citosólico (TAT), glicosomal 

(GAPDH) e mitocondrial (mASAT) 

 

3.9 Imunolocalização por microscopia ótica confocal 

 

Para determinarmos a localização sub celular de TcSHMT utilizamos a técnica de 

imunolocalização por microscopia ótica confocal. Todos os experimentos de localização 

foram feitos com o uso de anticorpos anti-TcSHMT purificados conforme item 3.7.1. 

Parasitas (5 x 10
6
 células/ml) das formas principais de T. cruzi foram incubadas com 50 

nM do substrato fluorescente Mitotracker (Invitrogen
®

), dissolvido em meio LIT, TAU3AAG 

ou RPMI conforme a forma do parasita, e incubados às correspondentes temperaturas de 

crescimento de cada estágio de T. cruzi. As células (50 μL por poço) foram fixadas na lâmina 
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com metanol durante 2 min a temperatura ambiente, lavadas duas vezes com PBS, seguido da 

permeabilização com 0,1% triton X-100 (v/v) durante 5 min a temperatura ambiente. 

Procedeu-se etapa de bloqueio em PBS, 1% BSA por 30 min seguida de duas lavagens em 

PBS. O anticorpo primário anti-TcSHMT purificado (1:5 diluído em PBS, 1% BSA p/v) foi 

adicionado à lâmina e incubado 1 h a temperatura ambiente. Após a incubação com o 

anticorpo primário, as amostras foram submetidas a 5 lavagens sucessivas com PBS, seguido 

da incubação com o anticorpo secundário, anti-IgG de camundongo conjugado à sonda 

Alexafluor488 (Invitrogen
®
) (1:400 diluído em PBS, 1% BSA p/v), Por último, as lâminas 

foram seladas com VECTASHIELD
®
 Mounting Medium com DAPI (Vector Labs, USA) na 

diluição 1:2.000. 

As imagens foram obtidas por séries z de 0.2 μm em objetiva de 100X 1.35NA usando o 

programa Cell R em microscópio Olympus IX81. As imagens foram deconvoluídas usando 

Autoquant X2.1. 

 

3.10 Caracterização funcional de TcSHMT por nocaute gênico 

 

3.10.1 Transfecção de T. cruzi e seleção dos parasitas transfectantes 

 

Para os experimentos de análise funcional por meio de nocaute gênico formas 

epimastigotas de T. cruzi foram transfectadas com o fragmento linear UND obtido conforme 

detalhado no item 3.4.3.2 e3.4.3.3, por meio de eletroporação. 

Para cada transfecção um total de 1 x 10
8
 parasitas em fase exponencial de crescimento 

foram centrifugados a 4000 rpm por 10 min a 4 ºC, lavados uma vez com PBS estéril e 

ressuspendidos em 1 mL de tampão de eletroporação (140 mM NaCl, 25 mM HEPES pH6,5, 

0,74 mM de Na2HPO4). Em seguida 0,4 mL dessa suspensão (equivalente a 4 x 10
7
 parasitas) 

foram transferidos para cubeta de eletroporação de 0,2 mm de gap pré resfriada em gelo. 

Foram adicionado 50 μg do cassete de integração UND em volume de 20 μL à suspensão de 

células e incubado por 10 min em gelo. A mistura de células e DNA foi submetida a dois 

pulsos de 450 V e 500 μF em eletroporador GenePulser X Cell 
™

 (BIORAD). Em seguida as 

células foram incubadas em gelo por 10 min e finalmente transferidas para garrafas de 25 cm³ 

contendo 10 mL de meio LIT e incubadas por 24 h a 28 ºC. Paralelamente foi feita 

transfecção de formas epimastigotas sem adição de DNA como controle de transfecção. No 

dia seguinte foi adicionado 500 μg/mL de G418 às culturas que foram mantidas a 28 ºC em 
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passagens regulares até que fosse observado a inibição total do crescimento dos parasitas da 

cultura controle eletroporada sem DNA, indicando a seleção dos parasitas nocaute simples. 

A correta integração do cassete UND no locus de TcSHMT foi confirmada por meio de 

PCR utilizando um primer que anela em local fora da região de recombinação porém 

próximos a ela e um primer que anela na região codificante do gene npt do cassete UND. 

 

3.10.2 Diluição limitante para seleção de clones de parasitas nocaute simples 

 

De uma cultura em fase exponencial de crescimento, 10
6
 formas epimastigotas foram 

diluídas em 1 mL de meio LIT. Desta diluição 100 μL foram distribuídos em oito poços de 

uma placa de 96 poços. A partir desses poços foram feitas 9 diluições seriadas (1:10) em meio 

LIT. A placa foi incubada a 28 ºC até observar a maior diluição onde houve crescimento de 

parasitas. 

 

3.10.3 Curvas de crescimento de epimastigotas de T. cruzi 

 

Foram utilizadas 2,5 x 10
6
 epimastigotas de T. cruzi selvagem, nocaute simples 

(STOLIC et al., 2005) e os clones derivados de sKO em fase de crescimento exponencial. As 

células foram transferidas para placas de cultura de 96 poços (200 µl/poço). A placa foi 

mantida a 28 °C e a proliferação celular foi estimada por leitura da absorbância da densidade 

ótica (DO 620 nm) durante 8 dias. Como controle positivo de inibição de crescimento foi 

utilizado parasitas selvagens na presença de 500 µg/mL de G418. 

A absorbância foi transformada em valores de densidade celular (células/mL) usando 

uma equação de regressão linear que foi obtida previamente sob as mesmas condições. Cada 

curva foi avaliada em quadruplicata em cada experimento, sendo que o experimento foi 

realizado em triplicatas independentes. 

 

3.10.4 Análise de diferenças na metaciclogênese entre parasitas selvagens e sKO 

 

Os ensaios foram realizados conforme descrito no item 3.3.2.1. As formas 

tripomastigotas metacíclicas no sobrenadante das culturas foram contadas diariamente em 

câmara de Neubauer e a porcentagem de parasitas no estágio metacíclico em relação ao 

número total de parasitas (epimastigotas + formas metacíclicas) foi avaliado. 
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3.10.5 Análise dos parasitas selvagens e sKO no ciclo intracelular 

 

3.10.5.1 Diferenças na infectividade de tripomastigotas metacíclicos selvagens e sKO. 

 

Células CHO-K1 (5 x 10
4
/poço) foram mantidas em placas de 24 poços em meio RPMI 

suplementado com 10% SFB (v/v) a 37 °C. Após 24 h, quando já estavam aderidas à placa, as 

células foram infectadas com formas tripomastigotas metacíclicas selvagens ou sKO ou ainda 

com os clones isolados de sKO (2,5 x 10
6
/poço). Os parasitas ficaram em contato com as 

células por um período de quatro h. Após esse período os parasitas que ainda estavam no 

sobrenadante foram removidos. As células foram lavadas duas vezes com PBS e incubadas 

em meio RPMI suplementado com 10% SFB (v/v). A placa foi mantida a 37 ºC por 16 h. 

Após esse período o meio RPMI 10% SFB (v/v) foi substituído por meio RPMI suplementado 

com 2% SFB (v/v) e a placa foi incubada a 33 ºC. Os tripomastigotas que eclodiram da célula 

infectada e que estavam no sobrenadante foram contados diariamente em câmara de 

Neubauer.  

 

3.10.5.2 Diferenças no ciclo intracelular de parasitas selvagens e sKO. 

 

Células CHO-K1 (5 x 10
4
/poço) foram mantidas em placas de 24 poços em meio RPMI 

suplementado com 10% SFB (v/v) a 37 °C. Após 24 h, quando já estavam aderidas à placa, as 

células foram infectadas com formas tripomastigotas metacíclicas (2,5 x 10
6
/poço) Selvagens 

ou sKO ou ainda com os clones isolados de sKO. Os parasitas ficaram em contato com as 

células por um período de quatro h. Após esse período os parasitas que ainda estavam no 

sobrenadante foram removidos e as células lavadas duas vezes com PBS e incubadas em meio 

RPMI suplementado com 10% SFB (v/v). A placa foi mantida a 37 ºC por 16 h. Após esse 

período o meio foi substituído por RPMI suplementado com 2% SFB (v/v) e a placa foi 

incubada a 33 ºC. Então, 48 h após a infecção as células foram lavadas com PBS, fixadas com 

paraformaldeído 4% (200 μL/poço) por 5 min e lavadas novamente com PBS. O DNA da 

célula hospedeira e das formas amastigotas em seu interior foram marcados com a DAPI na 

diluição 1:2.000 e lavadas com PBS. O número de células total, e células infectadas foram 

usados para calcular o índice de infecção de parasitas selvagens e sKO. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Predições in silico 

 

4.1.1 Identificação de genes putativos do metabolismo de serina no genoma de T. cruzi 

 

Como discutido na introdução deste trabalho, a serina pode ser obtida por transporte, 

síntese a partir de glicina, degradação de proteínas e lipídeos e a via de biossíntese de novo de 

serina a partir da glicólise (Figura 4). Para ter uma ideia panorâmica do metabolismo de 

serina em T. cruzi, realizamos uma busca em in silico com enzimas de diferentes organismos 

modelo através do programa BLASTP (item 3.1 em materiais e método). Por esta análise, 

podemos identificar em T. cruzi, sequências da enzima TcPGDH (EC: 1.1.1.95) responsável 

pelo primeiro passo enzimático da via de síntese de serina a partir do intermediário da 

glicólise, o 3-D-fosfoglicerato. Interessantemente não foi possível identificar genes putativos 

para as enzimas TcPSAT (EC:2.6.1.52) e TcPSP (EC: 3.1.3.3) responsáveis pelo segundo e 

terceiro passos enzimáticos desta via. Algumas hipóteses surgem dessa observação: (i) a via 

de síntese de serina a partir da glicólise não está conservada nesse parasita, (ii) durante o 

processo evolutivo tais enzimas tornaram-se muito diversificadas, a ponto de não serem 

identificadas por esse método, (iii)  ou ainda esses passos enzimáticos foram transferidos para 

outras enzimas. Por esta abordagem também foram identificadas as enzimas TcSHMT (EC: 

2.1.2.1) e TcSDH/TcTDH (EC: 4.3.1.19), estas enzimas estão anotadas no banco de dados do 

projeto genoma de T. cruzi. 

 

4.1.2 O genoma do T.cruzi cepa CL contém duas sequências de DNA putativas para a enzima 

TcSHMT 

 

A busca por genes putativos de enzimas envolvidas no metabolismo de serina por meio 

de BLASTP no banco de dados TritrypDB (http://tritrypdb.org/) revelou duas sequências 

putativas que codificariam a enzima TcSHMT na cepa Cl. Os códigos de acesso para essas 

sequências, no genoma de T. cruzi (cepa CL), são: TcCLB.510407.90 e TcCLB.509937.150. 

A identidade predita entre as sequências de aminoácidos para TcSHMT (461 aa) entre as 

cepas CL esmeraldo like, non esmeraldo like, Dm28c e Sylvio foi de 96% e de 97% de 

identidade com a cepa marinkellei strain B7 (item 3.2). Uma vez que todos os experimentos 

posteriores foram realizados como clone 14 proveniente da cepa CL e para fins de 

simplificação, TcSHMT refere-se à sequência desta cepa. Um alinhamento comparando as 
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sequências entre as diferentes cepas de T. cruzi e das isoformas mitocondrial e citosólica de 

humanos bem como SHMT de E. coli, é mostrado na figura 8. 

 

Figura 8- Alinhamento múltiplo das sequências de SHMT. 

 

Em preto denotam-se os resíduos que são idênticos e os resíduos conservados estão em caixa aberta. Os resíduos 

putativos para o sítio de ligação ao cofator PLP estão sublinhados. Os resíduos putativos do sítio ativo de 

TcSHMT estão indicados por estrelas. No alinhamento estão presentes SHMTs de E. coli (E.), as isoformas 

mitocondrial (mHs) e citosólica (Hotez et al., 2007) de humanos e as cepas de T. cruzi CL esmeraldo like e non 

esmeraldo like, Dm28c, Sylvio e Marinkellei. As sequências foram alinhadas com a ferramenta CLUSTALΏ 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) e a imagem construída com a ferramenta ESPript 3.0 

(http://espript.ibcp.fr/ESPript/ESPript/index.php). 

 

Na busca de domínios funcionais para TcSHMT, observou-se que a sequência TcSHMT 

possui domínios característicos de SHMTs, transferases dependentes de PLP e da 

http://espript.ibcp.fr/ESPript/ESPript/index.php
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superfamília aspartato aminotransferase (Figura9 parte superior). Resíduos putativos para o 

sítio ativo de TcSHMT (Figura 9 parte inferior) também foram identificados por meio do 

programa BLASTP (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Estes resíduos putativos são 

S32, Y52, E54, Y61 e 62, G99, S100, L122, G126, H127, L128, S181, D206, H209, K235, 

R241, F268, N358 e R373 e estão baseados na estrutura cristalográfica da isoforma 

citoplasmática de SHMT murina e de humanos (SZEBENYI et al., 2000; 

VIJAYALAKSHMI; RAO, 1989). 

 

Figura 9- Domínios proteicos encontrados para a sequência TcSHMT. 

A busca foi realizada na base de dados InterProscan com a sequência completa de aminoácidos de TcSHMT. Os 

códigos de acesso nas bases de dados Pfam (PF), InterProscan superfamily (SSF), CATH superfamily (G3DSA), 

pantherdb (PTHR) estão mostrados à direita. A sequência também apresenta o sítio de ligação ao cofator PLP 

(PS00096). Na parte inferior da figura observam-se os resíduos putativos do sítio ativo de TcSHMT baseado na 

isoforma citoplasmática de SHMT murina (Szebenyi et al., 2000). Mais especificamente estão destacados os 

sítios de ligação ao cofator PLP e ao THF. Os sítios putativos relacionados com a interface entre as cadeias de 

SHMT também estão indicados. 
 

Com o uso dos programas SIGNALP 4.1 e TARGETP 1.1 não observamos um peptídeo 

canônico de exportação para mitocôndria, e por meio da ferramenta TMPRED não 

identificamos regiões transmembranas na sequência de TcSHMT. 

A composição de aminoácidos de TcSHMT foi analisada pela ferramenta ProtParam 

(ExPASy). Do total de 461 aa, Alanina e Leucina são os mais abundantes (10.2%). A soma 

total de resíduos carregados negativa (Glu+Asp) e positivamente (Arg+Lys) foi de 53%. O 

ponto isoelétrico predito foi de 7.14 com uma massa molecular predita de 50.592,1 Da. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Assumindo que todos os resíduos de cisteína estão reduzidos, o coeficiente de extinção molar 

foi de 43320 M
-1

 cm
-1

 a 208 nm em água. 

SHMT é uma enzima altamente conservada e ubiquamente expressa na natureza, porém 

não há uma sequência putativa de SHMT em Trypanosoma brucei, mas já está relatado na 

literatura a existência de isoformas citosólica e mitocondrial de SHMT em espécies de 

Leishmania spp (GAGNON et al., 2006), por isso foi feita análise de sintenia genômica entre 

alguns tripanossomatídeos através dos resultados depositados no banco de dados TritrypDB a 

fim de verificarmos se a sintenia estava conservada. Foi observado que TcSHMT está 

presente no cromossomo 11 em T. cruzi e que a isoforma longa de SHMTs de várias espécies 

de Leishmania spp (SHMT-L) localizam-se no cromossomo 14 (figura 10). Há portanto uma 

perda de sintenia genômica de SHMTs entre os tripanossomatídeos. 

 

Figura 10- Análise de sintenia de TcSHMT. 

 

Destacado em vermelho está o gene putativo que codifica TcSHMT e que não está em sintenia com SHMT de 

Leishmanias destacadas nos retângulos verdes. Não há notação para sequências de SHMT em T. brucei. Os 

dados foram obtidos através do banco de dados TritrypDB (Aslett et al., 2010). 
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4.1.3 Predição estrutural de TcSHMT 

 

Em nossas analises in silico de TcSHMT, foi possível observar que todos os domínios 

característicos desse tipo de enzima estão presentes da sequência primária da enzima de T. 

cruzi. Adiciona-se a isto o fato de que estas enzimas são altamente conservadas. Dentro deste 

contexto, decidimos realizar também a análise por modelagem estrutural para buscar 

características de sequência específicas de TcSHMT, além de reforçar a ideia de sua função 

como enzima SHMT. Com o auxílio do programa BLASTP e utilizando apenas proteínas com 

estruturas depositadas no banco de dados PDB (PDB – Protein Data Bank), foi possível 

encontrar algumas proteínas similares. Escolhemos a proteína SHMT mitocondrial de humano 

(número de acesso no PDB: 30U5) para utilizarmos como molde em nossa modelagem, pois 

esta apresentou um alto grau de identidade (52%) com TcSHMT e pela ampla cobertura de 

alinhamento (96%). Algumas das proteínas identificadas estão listadas na tabela 3. 

 

Tabela 3- Proteínas identificadas por alinhamento BLASTp. 

Proteína identificada
Cobertura do 

alinhamento
E-value Identidade Nº. PDB

Human Mitochondrial SHMT 96.0% 5E-168 52.0% 3OU5_A

Homo Sapiens Holo SHMT(mitochondrial) 96.0% 2E-167 52.0% 4PVF_A

Rabbit CytosolicSHMT 96.0% 1E-159 52.0% 1CJ0_A

Rabbit Cytosolic SHMT 96.0% 1E-159 52.0% 1LS3_B

Mutant Of Rabbit Cytosolic SHMT 96.0% 3E-159 52.0% 1RVU_A

Mutant Of Rabbit Cytosolic SHMT 96.0% 2E-158 52.0% 1RV3_A

Recombinant SHMT (human) 96.0% 9E-156 52.0% 1BJ4_A

Recombinant SHMT (Mouse) 96.0% 3E-151 51.0% 1EJI_A

Plasmodium Vivax SHMT 96.0% 3E-144 46.0% 4OYT_A

SHMT With Covalently Bound Plp 94.0% 3E-141 46.0% 4O6Z_A

 SHMT B.Stearothermophilus 85.0% 6E-115 45.0% 1KKJ_A

SHMT Y51fbsshmt Internal Aldimine 85.0% 2E-114 45.0% 2W7D_A  

A tabela mostra as 12 primeiras sequências de uma lista de 36 proteínas identificadas em nosso alinhamento 

utilizando a sequência primária de TcSHMT. Das sequências identificadas que possuíam uma estrutura 

cristalográfica depositada no banco de dados PDB, a isoforma mitocondrial de humano foi a que apresentou os 

melhores valores. 

 

O alinhamento estrutural de TcSHMT com a SHMT mitocondrial de humano (Figura 

11 A) demonstrou que ambas são muito semelhantes espacialmente (disposição espacial 

atômica) com apenas pequenas regiões não conservadas. Neste alinhamento por homologia é 

possível notar a alta conservação estrutural de SHMT, principalmente nas regiões de α-hélice. 

As regiões menos conservadas localizam-se nas regiões de loop que constituem a menor parte 
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da enzima e pelo peptídeo sinal de exportação para a mitocôndria que esta presente apenas na 

enzima humana (Figura 11 A região verde). 

 

Figura 11- Predição Estrutural de TcSHMT. 

 

Em A, alinhamento estrutural de TcSHMT (azul) com a isoforma mitocondrial de humanos (amarelo). O 

peptídeo de importação para a mitocôndria presente apenas na enzima de humano está representado pela α-hélice 

em verde. B. Modelo estrutural por homologia de TcSHMT. Cada cadeia polipeptídica está representada por uma 

cor diferente. Os monômeros interagem entre si até se organizarem em uma estrutura tetramérica. Em C, 

monômero de TcSHMT evidenciando as estruturas secundárias da enzima. Vermelho indica α-hélice. Amarelo 

indica folha β e em verde estão indicados os loops de TcSHMT. Em D, os principais resíduos putativos de 

interação com o PLP. H127 interage com PLP por interação hidrofóbica. K235 interage com o átomo de 

oxigênio (destacado em vermelho) do PLP. Amarelo representam átomos de carbono e azul representa 

nitrogênio. 
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O modelo gerado por homologia estrutural a partir de SHMT mitocondrial de humano 

revelou que TcSHMT apresenta uma estrutura espacial homotetramérica predita (Figura 11 

B), onde cada cadeia polipeptídica está representada por uma cor. Este tipo de conformação 

oligomérica já é descrito na literatura para SHMT de outros organismos (VATSYAYAN; 

ROY, 2007). As estruturas secundárias predominantes em TcSHMT são alfa-hélices (Figura 

11C). A interface dimérica se dá no domínio amino terminal da cadeia polipeptídica, onde 

todos resíduos que compõem essa característica foram identificados em TcSHMT (FLORIO et 

al., 2009; JAGATH et al., 1997). O estado oligomérico de SHMT é regulado pela sua ligação 

ao cofator PLP (GIARDINA et al., 2015). Os resíduos putativos de interação com o cofator 

PLP, que é essencial para a atividade catalítica de SHMT, são conhecidos e mapeados na 

enzima de humanos (CHAVE et al., 1995; VIJAYALAKSHMI; RAO, 1989). Porém 

utilizamos nosso modelo alinhado com a SHMT citosólica de coelho (número de acesso no 

PDB: 1RVU) para verificar o possível sítio de ligação ao PLP na enzima de T. cruzi, pois esta 

foi cristalizada com o PLP (SCARSDALE et al., 1999). A figura 11 D revela que a posição do 

resíduo de lisina 235, onde possivelmente o PLP se liga a enzima do parasita, está localizado 

dentro de uma sequência conservada em relação à enzima de humano e de outras SHMTs 

(BHAVANI et al., 2005; TALWAR et al., 1997). Também foram identificados os resíduos 

histidina 127 e aspartato 206 que fazem parte do sítio putativo de interação com PLP em 

TcSHMT (Figura 11 D) (PASCARELLA et al., 1998; SCARSDALE et al., 1999). Sabe-se 

com base na literatura que SHMTs de outros organismos apresentam-se em uma conformação 

levemente aberta e que a ligação da enzima com o substrato serina promovem modificações 

espaciais que tornam a estrutura oligomérica de SHMT mais fechada o que permite que a 

reação de interconversão de glicina em serina ocorra (JAGATH; RAO; SAVITHRI, 1997; 

JAGATH et al., 1997). O modelo por homologia de TcSHMT foi baseado numa estrutura sem 

ligação ao substrato e, portanto, se apresenta na forma aberta. Apesar de nosso modelo ser 

apenas uma predição por homologia da estrutura de TcSHMT, este modelo apresenta-se de 

maneira muito fiel ao que tem se relatado para este tipo de enzima em outros organismos. 

 

4.2 Clonagem, expressão e purificação de TcSHMT 

 

A sequência completa de 1386 pb do gene TcCLB.509937.150 foi amplificada 

utilizando os primers TcSHMTF, TcSHMTR ou TcSHMTR2 (Figura 12 A) conforme 

descrito no item 3.4.2. Após tratada com as enzimas de restrição EcoRI e XhoI, a sequência 

foi clonada (conforme descrito no item 3.4.3.1) no vetor de expressão pET28a tratado com as 
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mesmas enzimas de restrição. Este vetor permite a expressão da proteína de interesse 

fusionada a seis resíduos de histidina no extremo N-terminal (usando o primer TcSHMTR2) 

ou no extremo N e C-terminal (usando o primer TcSHMTR). 

Após a transformação de E. coli XL1blue com essas construções, vários clones foram 

analisados por PCR de colônia e três e dois clones de cada construção foram selecionados. Os 

plasmídeos recombinantes foram purificados e analisados por PCR (Figura 12 B) e 

sequenciamento. Como é possível observar na figura 12 B, em ambas as construções obteve-

se produto de PCR de tamanho aproximado de 1.3 Kb, o que é esperado para o gene 

TcCLB.509937.150 que codifica a enzima putativa TcSHMT. Após confirmação da 

clonagem, o clone 1 TcSHMTR2pET28a foi escolhido para os primeiros testes de expressão 

na cepa BL21 códon plus de E. coli. 

O plasmídeo TcSHMTR2pET28a clone 1 foi utilizado para transformar E. coli cepa 

BL21 (DE3) competente, como descrito no item 3.4.5. Após a transformação e seleção de 

bactérias resistentes à canamicina e tetraciclina, uma colônia isolada foi escolhida para a 

indução da expressão da proteína recombinante conforme 3.6.2. 

 

Figura 12- Clonagem de TcSHMT em pET28a. 

 

Em A, perfil eletroforético de TcSHMT amplificada a partir de DNA genômico de T. cruzi cepa CL14 com a 

combinação de primers indicada acima da figura. Marcador utilizado foi 1 Kb plus DNA ladder (Fermentas
®
). 

Em B, perfil eletroforético de clones positivos após serem purificados por mini preparação de plasmídeo. M: 

marcador de peso molecular 1 Kb DNA ladder (Fermentas
®
). (+) e (-) indicam respectivamente o controle 

positivo e negativo de cada PCR. Os números 1, 2 e 3 indicam o número do clone. A combinação de primers 

está indicada acima dos números dos clones. Eletroforese em gel de agarose 1% corado com brometo de etídio 

0,5 μg/mL. 
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Inicialmente testamos diferentes condições de temperatura e tempo de crescimento das 

culturas após indução com 0,5 mM IPTG (Figura 13 A): 37 °C durante 3 h, 33 °C durante 5 h 

e 20 °C por 16 h. A expressão da proteína recombinante foi analisada mediante eletroforese 

em gel SDS-PAGE 10% comparando as frações solúveis e insolúveis dos extratos proteicos 

da cultura sem induzir e da cultura após indução com IPTG nas diferentes condições. Em 

seguida, escolhemos a condição de 20 ºC por 16 h de incubação e variamos a concentração de 

IPTG necessária para a expressão de TcSHMT (Figura 13 B). Como não houve diferenças na 

expressão de TcSHMT recombinante, optamos pela menor concentração de IPTG testada (0,1 

mM). 

Nestes testes iniciais a proteína recombinante apresentou-se majoritariamente nas 

frações insolúveis (Figura 13 A e B). Na tentativa de otimizar a expressão de TcSHMT nas 

frações solúveis, adicionamos ao meio de cultura 11 μM de piridoxina antes da adição de 

IPTG. A piridoxina, nas células, é convertida em sua forma ativa conhecida como piridoxal-5-

fosfato (PLP), o qual é essencial para enzimas PLP dependentes como SHMTs, atuando como 

cofator nas reações catalisadas por estas enzimas. Apesar de grande quantidade de TcSHMT 

recombinante ainda apresentar-se nas frações insolúveis, a adição de piridoxina ao meio de 

cultura aumentou significativamente a quantidade de enzima recombinante nas frações 

solúveis (Figura 13 C), o que foi confirmado posteriormente por Western blot (Figura 13 D) 

com anticorpo anti-histidina. Todos os experimentos de indução do gene TcCLB.509937.150 

para obter TcSHMT recombinante foram realizados com TcSHMTR2pET28a clone 1 a 20 ºC 

por 16 h de indução com 0,1 mM de IPTG e 11 μM de piridoxina. Uma vez padronizada as 

condições de indução de TcSHMT recombinante nas frações solúveis partimos para os testes 

de purificação da enzima por cromatografia de afinidade como descrito no item 3.6.3.  
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Figura 13- Perfil eletroforético em gel SDS-PAGE 10% de indução de TcSHMT 

recombinante e teste de solubilidade. 

           

Em A, teste de indução de TcSHMT recombinante em diferentes temperaturas e tempo de crescimento da 

cultura. Em B, teste de indução da enzima recombinante com diferentes concentrações de IPTG por 16 h de 

indução a temperatura fixa de 20 ºC. Em C, teste de indução de TcSHMT recombinante com 0,1 mM de IPTG 

por 16 h a 20 ºC e adição de 11 μM de piridoxina. D, Western blot de frações solúveis da figura C, utilizando 

anticorpo anti-histidina (1:1000) produzido em camundongo (INVITROGEN
®
),esta figura foi recortada 

digitalmente para excluir amostras não pertinentes ao experimento. Figuras A e B, marcador: Pierce Unstained 

Protein Molecular Weight Marker (ThermoFisher
®
). Nas figuras C e D, marcador: Spectra Multicolor Broad 

Range Protein Ladder (ThermoFisher
®
).NI: fração não induzida por IPTG. TcSHMT recombinante está indicada 

por uma seta nas figuras A, B e C. 
 

Como mostra a figura 14, apesar da maioria da enzima recombinante ainda apresentar-

se na fração insolúvel, é possível obter quantidade considerável de TcSHMT recombinante 

solúvel. Nas lavagens em concentrações crescentes de imidazol, TcSHMT é eluída com 

pureza razoável com 300 mM de imidazol. A partir desses dados as purificações seguintes 

foram realizadas com tampão de ligação ou tampão A (20 mM Tris-HCl pH 7,9, 500 mM 

NaCl e 5 mM de imidazol) seguida de lavagem com tampão B (20 mM Tris-HCl pH 7,9, 500 
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mM NaCl e 60 mM de imidazol) e eluída em tampão C (20 mM Tris-HCl pH 7,9, 500 mM 

NaCl e 300 mM de imidazol). A quantidade de TcSHMT recombinante total nos eluatos varia 

entre 0,5 a 3 μg/μL, em geral obtemos entre 15 a 20 mg de proteína recombinante por litro de 

cultura induzida nas condições estabelecidas acima. TcSHMT recombinante purificada foi 

então utilizada em experimentos posteriores. 

 

Figura 14- Perfil eletroforético em gel SDS-PAGE 10% de purificação de TcSHMT 

recombinante por cromatografia de afinidade em resina de agarose NTA-Ni
+2

. 

 

M: Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder (Thermo Fisher
®
). P: Fração insolúvel. S: lisado clarificado 

após centrifugação do extrato proteico induzido por IPTG, FT: fração coletada após a passagem do lisado 

clarificado pela coluna de agarose NTA-Ni
+2

. B: fração coletada após a primeira lavagem com tampão A. L1 a 

L5: frações coletadas após lavagens com tampão B com concentrações crescentes de imidazol (60 mM, 100 mM, 

200 mM, 300 mM e 500 mM respectivamente). TcSHMT recombinante está indicada pela seta. 

 

4.2.1 Comportamento de TcSHMT recombinante em solução 

 

 Uma vez padronizada as condições de expressão e purificação de TcSHMT 

recombinante, realizamos várias tentativas de medir a atividade enzimática de TcSHMT e 

tentar determinar seus parâmetros cinéticos. Como todas as nossas tentativas não foram bem 

sucedidas, decidimos testar várias condições que poderiam aumentar a estabilidade da 

proteína recombinante através da técnica de Thermal Shift (HUYNH; PARTCH, 2015). Deste 

modo poderíamos aumentar as chances de medir a atividade de TcSHMT recombinante ao 

mesmo tempo em que utilizaríamos estas condições para tentar cristalizar a enzima. 

 Para tal, TcSHMT recombinante foi submetida à purificação por cromatografia de 

afinidade em resina de NTA-Ni
+2

 como mostrado na figura 15 A. Durante a purificação no 

equipamento AKTA purifier 900 (GE Healthcare
®

) TcSHMT apresentou dois picos de eluição 
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que foram detectados a 280 nm. As frações coletadas durante a purificação por cromatografia 

de afinidade foram analisadas por SDS-PAGE 10%, onde se observou a presença de TcSHMT 

purificada. Após esta primeira etapa de purificação, TcSHMT recombinante foi submetida a 

uma segunda etapa de purificação por gel filtração (Figura 15 B). Novamente, TcSHMT 

apresentou dois picos de detecção a 280 nm (P1 e P2 na figura 15 B) com tempos de eluição 

distintos, sugerindo que esta enzima apresenta dois estados oligoméricos. As frações coletadas 

por gel filtração foram analisadas em gel SDS-PAGE 10% (Figura 15 C), onde se pode 

observar que todas as frações possuem uma proteína de massa molecular de aproximadamente 

50 KDa referente à TcSHMT recombinante.  

 

Figura 15-Cromatografia por exclusão molecular de TcSHMT recombinante. 

 

Em A, cromatograma da eluição de TcSHMT durante purificação em coluna de NTA-Ni
+2

. No eixo y à esquerda 

detecção de proteínas (linha azul) a 280 nm (mAU). O eixo y a direita representa o aumento gradativo do tampão 

de eluição [B] em porcentagem. Em B, Gel filtração de TcSHMT. Eixo y, detecção de proteína a 280 nm (mAU). 

TcSHMT foi eluída em dois picos (P1 e P2). C, frações coletas durante a cromatografia de gel filtração em B e 

analisadas em gel SDS-PAGE 10%. As amostras foram quantificadas e quantidades iguais de cada fração foram 

aplicadas. Marcador de peso molecular Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder (ThermoFisher
®
). D, 

cromatografia de exclusão molecular (BELISARIO et al.). As proteínas que compõem a curva de calibração 

estão representadas no gráfico seguidas das respectivas massas moleculares entre parênteses. , TcSHMT eluída 

no pico P1 da figura B. , TcSHMT eluída no pico P2 da figura B. Experimento representativo de duplicatas 

independentes. 



70 

 

 

A massa molecular e o estado oligomérico de TcSHMT foi determinado por 

cromatografia de exclusão molecular (BELISARIO et al., 2017). Primeiramente construímos 

uma curva de calibração composta de proteínas de massas moleculares conhecidas, que foram 

utilizadas como padrão nos ensaios de SEC (Figura 15 D). Esta curva de calibração foi então 

utilizada para estimar a massa molecular de TcSHMT. De acordo com este experimento, a 

massa molecular do pico P1 de TcSHMT é de 212 KDa (triângulo vermelho na figura 15 

D), já para o pico P2 a massa estimada foi de 51 KDa (quadrado vermelho na figura 15 D). 

Portanto, P1 corresponde a um tetrâmero enquanto que P2 corresponde a um monômero de 

TcSHMT (Figura 15 D). As frações P1 e P2 coletadas na cromatografia de gel filtração foram 

concentradas e utilizadas em ensaios de cristalização que infelizmente não resultaram em 

cristais. No entanto, utilizamos TcSHMT recombinante purificada em testes de Thermal shift 

na tentativa de aumentar a estabilidade da enzima recombinante. 

 Thermal shift é uma técnica que permite verificar tampões e ligantes que maximizam a 

estabilidade de uma dada proteína. Neste ensaio TcSHMT foi incubada com a sonda 

fluorescente SYPRO Orange e diferentes tampões e ligantes e em seguida submetida a 

aumento gradativo de temperatura. À medida que a proteína desnatura, esta expõem resíduos 

hidrofóbicos que se ligam a sonda emitindo uma fluorescência. Curvas de melting foram 

então construídas de modo a permitir determinar a temperatura de melting de TcSHMT em 

cada condição testada. Mudanças na estabilidade da proteína podem ser correlacionadas com 

mudanças na temperatura de melting. Os resultados destes ensaios estão demonstrados na 

figura 16.  

A estabilidade de TcSHMT recombinante aumenta quando incubada em tampão 

fosfato de sódio com pH entre 6 e 7. A adição de cloreto de sódio a estes tampões não 

aumenta a estabilidade da proteína (Figura 16 A). A adição de 15% de glicerol ao tampão 

também aumenta a estabilidade da proteína recombinante (Figura 16 B), enquanto que a 

presença de imidazol diminui muito sua estabilidade (Figura 16 C). Também testamos se a 

adição dos substratos serina, treonina ou tetrahidrofolato (THF) teria algum efeito na 

estabilidade de TcSHMT. De acordo com a figura 16 D, nenhum dos três substratos aumenta 

a estabilidade da enzima recombinante quando comparada com a estabilidade do controle. Em 

paralelo, a adição de PLP à TcSHMT promoveu um aumento de quase 3 ºC na temperatura de 

melting da proteína recombinante (Figura 16 D). 

Em resumo, TcSHMT apresenta maior estabilidade quando em presença de tampão 

fosfato de sódio pH 6 e 7, com 15% glicerol na presença de 1 mM de PLP e ausência de 

imidazol. Estas condições foram utilizadas para medir a atividade de TcSHMT, mas mesmo 
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em condições de maior estabilidade não conseguimos medir a atividade da enzima 

recombinante, porém mais tentativas se fazem necessárias. Infelizmente não tivemos tempo 

de tentar cristalizar TcSHMT nas condições determinadas pelo Thermal Shift. 

 

Figura 16-Thermal Shift de TcSHMT recombinante. 

 
Em A, curvas de melting de TcSHMT recombinante na presença dos tampões que mais aumentaram a 

estabilidade da proteína quando comparados com a condição controle. Em B, curvas de melting de TcSHMT 

com adição de quantidades gradativas de glicerol. C, curvas de melting de TcSHMT na presença de diferentes 

quantidades de imidazol. Em D, curvas de melting de TcSHMT na presença de alguns ligantes. Ser, serina. Thr, 

treonina. THF, tetrahidrofolato. Apo, apoenzima em tampão de eluição. Control (linha preta) nas figuras A, B e 

C referem-se à TcSHMT em tampão de eluição. 

 

4.3 Expressão e localização subcelular de TcSHMT ao longo do ciclo de vida de T. cruzi 

 

4.3.1 Análise da expressão de TcSHMT por qPCR 

 

Para avaliar o nível de expressão do gene TcCLB.509937.150 durante o ciclo de vida do 

parasita, amostras de RNA total extraídas de cada forma do desenvolvimento do parasita 

foram obtidas conforme estabelecido no item 3.5.1 e utilizadas para a síntese da primeira fita 

de DNA complementar (cDNA) como detalhado no item 3.5.2. As amostras de cDNA foram 
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então analisadas por qPCR como descrito no item 3.5.3. Os níveis de mRNA foram 

determinados utilizando oligonucleotídeos específicos (TcqPCRF e TcqPCRR) que 

amplificam um fragmento idêntico entre os dois genes que codifica a enzima putativa 

TcSHMT. O gene TcGAPDH foi escolhido como normalizador (in-house keeping) uma vez 

que supostamente apresenta expressão constitutiva ao longo do ciclo de vida do parasita. 

Para verificar se a expressão de TcSHMT nos estágios intracelulares era específica para 

TcSHMT, utilizamos cDNA de células CHO-K1 não infectadas como controle negativo. 

Como não detectamos qualquer expressão nesse cDNA (Figura 17) assumimos que os níveis 

de mRNA nas formas amastigotas e epimastigotas intracelulares são específicos para 

TcSHMT. 

 

Figura 17- Perfil de expressão de TcSHMT nos distintos estágios do T. cruzi. 

 

A figura mostra os níveis de mRNA de TcSHMT determinados por qPCR. Os níveis de expressão de cada 

estágio foram normalizados pelos níveis de expressão de TcGAPDH. A razão de expressão foi calculada a partir 

do estágio Epi utilizando o método de 2
∆∆Ct

, cujo valor por definição é 1(BOOKOUT; MANGELSDORF, 

2003).Os valores representados no gráfico são a média de três réplicas feitas separadamente, e as diferenças 

entre os perfis de expressão foram comparadas utilizando o teste de ANOVA-uma via(valor p ˂0.0001) seguido 

do pós-teste Tukey’s. Epi: epimastigota, Meta: tripomastigota metacíclico, Ama: amastigota, Epi-like: 

epimastigota intracelular, Trypo: tripomastigota derivado de infecção de CHO-K1, CHO: células CHO-K1 não 

infectadas com T. cruzi. 

 

Os resultados obtidos por qPCR (Figura 17) evidenciam que o nível de mRNA de 

TcSHMT diminui nas formas amastigota e epimastigota intracelular quando comparados com 

o nível de mRNA da forma epimastigota. Nas formas infectivas tripomastigota metacíclico e 

tripomastigota derivado de CHO-K1, a expressão do gene aparentemente aumenta, mas a 

análise estatística realizada com o pós-teste Tukey’s não considera que este aumento é 
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significativo. Em conjunto esses dados mostram que os níveis de mRNA de TcSHMT são 

diferencialmente expressos durante o ciclo de vida do parasita e que sua expressão diminui 

nas fases intracelulares de T. cruzi. 

 

4.3.2 Obtenção de soro anti-TcSHMT 

 

Para a obtenção de soro policlonal contra TcSHMT, foi realizada imunização de 

camundongos com TcSHMT purificada, conforme descrito no item 3.7. 

A especificidade do soro policlonal anti-TcSHMT foi testado por Western blot (item 

3.8) utilizando extratos totais de epimastigotas de T. cruzi. Os resultados observados na figura 

18 revelam uma única marcação com peso molecular esperado de aproximadamente 50 KDa, 

enquanto que não houve marcação por parte do soro não imune. Em alguns de nossos 

experimentos, o soro anti-TcSHMT reconhecia fracamente uma banda de menor peso. Além 

disso, em testes preliminares de imunolocalização o soro não imune apresentou um sinal fraco 

em formas epimastigotas de T. cruzi. Por estes motivos, resolvemos purificar o soro anti-

TcSHMT conforme descrito no item 3.7.1, evitando assim que o soro reconhecesse algum 

outro antígeno que não fosse de nosso interesse. 

 

Figura 18- Especificidade do soro policlonal e do anticorpo anti-TcSHMT produzido em 

camundongo. 

                          

À esquerda, Western blot contra extrato de T. cruzi utilizando soro anti-TcSHMT (A: 1:250, B: 1:500, C: 1:1000, 

D: 1:1500, E: 1:2000) e soro não imune (F:1:250, G: 1:500). À direita, Western blot contra extrato de T. cruzi 

utilizando soro anti-TcSHMT (A: 1:1500) e anticorpo anti-TcSHMT purificado (B: 1:20, C: 1:50, D: 1:100, E: 

1:250). M: Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder (ThermoFisher
®
). 
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Posteriormente verificamos que esta banda mais fraca com aproximadamente 40 KDa 

que aparecia apenas em alguns extratos poderia se tratar de degradação de TcSHMT. Uma 

análise de sítios putativos para proteases na sequência da enzima sugerem que é possível que 

esta marcação não esperada seja referente à TcSHMT degradada. Por uma questão de maior 

confiabilidade, decidimos utilizar o anticorpo purificado anti-TcSHMT nos ensaios de 

Western blot e de imunolocalização por microscopia ótica confocal. 

 

4.3.3 Análise da expressão de TcSHMT por Western blot 

 

 Após analisarmos os níveis de mRNA de TcSHMT por qPCR (Figura 17) nos 

diferentes estágios de desenvolvimento do parasita. Decidimos investigar a expressão do gene 

TcCLB.509937.150 em nível de proteína. Para verificarmos os níveis da proteína TcSHMT, 

utilizamos extratos totais das várias formas de T. cruzi em ensaios de Western blot conforme 

descrito no item 3.8. 

A figura 19 mostra o perfil de expressão de TcSHMT ao longo do ciclo de vida de T. 

cruzi. Uma marcação de aproximadamente 50 kDa que corresponde a TcSHMT pode ser 

observada em todos os extratos das formas do parasita. Este experimento foi realizado em 

duplicata biológica e resultados semelhantes foram observados entre as réplicas. 

Normalizamos o experimento por quantidade total de proteína visto que há controversias 

sobre a escolha de uma proteína normalizadora para este tipo de experimento.  

 

Figura 19- Análise de expressão de TcSHMT ao longo do ciclo biológico de T. cruzi 

 

Western blot para verificação do perfil da proteína TcSHMT em diferentes estágios de desenvolvimento de T. 

cruzi. A diluição do anticorpo anti-TcSHMT utilizada foi de 1:100 conforme padronizado na figura 18. 

Experimento representativo de duas réplicas biológicas independentes. A imagem foi digitalmente recortada para 

excluir amostras não pertinentes a este experimento e a normalização foi feita pela quantidade total de proteína 

evidenciada pelo corante reversível Ponceau. Marcador de peso molecular utilizado foi Spectra Multicolor 

Broad Range Protein Ladder (ThermoFisher
®
). KDa: kilodalton, Epi: epimastigota, Meta: tripomastigota 

metacíclico, Ama: amastigota, Epi-like: epimastigota intracelular, Trypo: tripomastigota derivado de infecção de 

CHO-K1, CHO: células CHO-K1 não infectada com T. cruzi. 

 



75 

 

 

4.3.4 TcSHMT é uma proteína distribuída amplamente pelo citoplasma de T. cruzi 

 

A localização subcelular de TcSHMT foi verificada por microscopia ótica confocal 

como detalhado no item 3.9, utilizando o anticorpo purificado anti-TcSHMT. A decisão de 

utilizar o anticorpo purificado nos ensaios de imunolocalização veio após constatarmos que 

nosso soro não imune (controle negativo) apresentou uma marcação fraca em nossos 

primeiros testes. Apesar de muito mais fraca que a marcação observada nas imagens tiradas 

com o soro policlonal anti-TcSHMT, o uso do anticorpo purificado nos deu mais 

confiabilidade nos resultados. 

A figura 20 demonstra as diferenças morfológicas entre as fases do ciclo de vida de T. 

cruzi, onde é possível observar também a posição no cinetoplasto em relação ao núcleo do 

parasita. Por ser uma rede concatenada de DNA mitocondrial característico dos organismos da 

ordem kinetoplastida, o cinetoplasto apresenta uma intensidade de fluorescência maior que a 

marcação do núcleo, quando se utiliza uma sonda que intercala DNA, no caso da figura 20 

azul foi utilizada a sonda DAPI. Em vermelho na figura 20 é mostrado a marcação da 

mitocôndria única do T. cruzi evidenciada pela fluorescência da sonda Mitotracker. Para 

determinarmos a localização subcelular de TcSHMT, as lâminas de imunofluorescência foram 

incubadas com o anticorpo purificado anti-TcSHMT. Após essa incubação as lâminas foram 

incubadas com o anticorpo secundário anti IgG de camundongo conjugado ao fluoróforo 

Alexa Fluor-488 (Invitrogen
®
). Como mostra a figura 20 verde, TcSHMT apresenta-se 

amplamente distribuída pela célula em todas as formas do parasita, com exceção do núcleo 

(Figura 20 painel inferior com a sobreposição das três marcações) onde não há qualquer 

marcação nuclear com o anticorpo anti-TcSHMT purificado. Quando as imagens obtidas com 

a sonda Mitotracker nos diferentes estágios do parasita são sobrepostas com a marcação 

obtida com o anticorpo anti-TcSHMT é possível observar uma co-localização, o que indica 

que TcSHMT também está localizada na mitocôndria (Figura 20 overlay).  
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Figura 20- Localização celular de TcSHMT em T. cruzi CL14. 

 

Imunofluorescência indireta analisada em microscopia confocal. As colunas da esquerda para a direita 

apresentam respectivamente DIC: contraste por interferência diferencial. Azul: DNA marcado com DAPI após 

excitação em comprimento de onda de 372 nm. Vermelho: parasitas marcados com 50 nM de Mitotracker 

(Invitrogen
®
). Verde: imunofluorescência indireta utilizando anticorpo primário anti-TcSHMT purificado 

(diluição 1:5, produzido em camundongo) e anticorpo secundário anti-IgG de camundongo conjugado com 

Alexa 488 (diluição 1:400) observado no comprimento de onda de 488 nm. Overlay, sobreposição de imagens 

capturadas por Mitotracker e anti-TcSHMT purificado. Overlay no painel inferior, sobreposição de imagens 

capturadas por DAPI, Mitotracker e anti-TcSHMT purificado. Epi: epimastigotas em fase exponencial de 

crescimento. Meta: tripomastigotas metacíclicos diferenciados em meio TAU3AAG. Ama: amastigotas extraídos 

de células CHO-K1. Epi-like: epimastigota intracelular extraído de célula CHO-K1. Trypo: tripomastigota 

derivado de célula CHO-K1 coletado do sobrenadante de cultura infectada. N: núcleo; K: cinetoplasto. 
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Figura 21-experimento de permeabilização de parasitas com digitonina 

 

Epimastigotas foram permeabilizados com concentrações crescentes de digitonina (0-2.5 mg/mL). O 

sobrenadante e o sedimento de cada extrato foram analisados por Western blot. As membranas contendo as 

amostras foram testadas contra anticorpos anti-TcSHMT (1:100), anti-soro anti-Tirosina Aminotransferase de T. 

cruzi (TAT) utilizada como marcador citosólico, anti-GAPDH de T. cruzi (marcador glicossomal) e anti-

Aspartato Aminotransferase de T. cruzi (mASAT), nosso marcador mitocondrial. TAT, 45 KDa. GAPDH, 39 

KDa. mASAT, 50 KDa. (S) indica fração solúvel e (P) fração insolúvel ou sedimento de cada fração. 

 

Como experimento adicional, utilizamos extratos de formas epimastigotas 

permeabilizadas com concentrações crescentes de digitonina. As fases solúveis e insolúveis 

de cada extrato permeabilizados a uma dada concentração de digitonina foram separadas e 

analisadas por Western blot com o anticorpo anti-TcSHMT, anti-TcGAPDH e os anti-soros 

anti Aspartato aminotransferase de T. cruzi (mASAT, marcador mitocondrial) e anti-Tirosina 

Aminotransferase de T. cruzi (TAT) utilizada como marcador citosólico (ambos anti-soros 

generosamente cedidos pela Dra. Cristina Nowicki da universidade de Buenos Aires). Nas 

condições desse experimento, proteínas citosólicas são liberadas nas frações solúveis 

primeiro. Em seguida proteínas glicossomais são encontradas nas frações solúveis e por 

último proteínas mitocondriais. A figura 21 mostra que a maior quantidade de TcSHMT foi 

detectada em frações permeabilizadas com baixas concentrações de digitonina (0.1-1 mg/mL), 

mas também foi possível detectar a enzima em frações permeabilizadas com maior 

concentração de digitonina (1.25-2.5 mg/mL). Em suma, TcSHMT apresenta uma localização 
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abrangente pelo citoplasma de T. cruzi inclusive na mitocôndria do parasita em todos os 

estágios do ciclo de vida de T. cruzi. 

 

4.4 Análise do papel biológico de TcSHMT por meio de nocaute gênico 

 

4.4.1 Deleção do gene TcCLB.509937.150 por nocaute gênico 

 

 Para realizarmos abordagens que permitissem avaliar o papel biológico de TcSHMT 

em vários processos celulares foi necessário gerar parasitas mutantes em que o gene 

TcCLB.509937.150 que codifica a enzima TcSHMT putativa estivesse deletado. Neste caso 

como o gene TcCLB.509937.150 está presente em cópia única por genoma haploide em T. 

cruzi e no início deste trabalho a técnica de CRISPR/Cas9 não estava disponível para este 

parasita, a primeira tentativa foi obter linhagens de T. cruzi cujos alelos de 

TcCLB.509937.150 estivessem nocauteados por meio da sua substituição por genes de 

resistência a antibióticos. Para tanto, oligonucleotídeos iniciadores foram desenhados com 

base nas regiões intergênicas de TcCLB.509937.150. Estas regiões intergênicas foram 

clonadas visando à obtenção de construções necessárias para a substituições dos alelos de 

TcCLB.509937.150 através de recombinação homóloga. 

 

4.4.1.1 Construção do cassete para nocaute do gene TcCLB.509937.150 

 

 Primeiramente as regiões intergênicas do gene TcCLB.509937.150 foram amplificadas 

por PCR utilizando os primers UPSF e UPSR para a região intergênica a montante (upstream) 

e os primers DOWNSF e DOWNSR para a região a jusante (downstream) (Tabela 1). O 

resultado da amplificação das regiões a montante e a jusante do gene para clonagem no vetor 

pBS-NEO (cedido pelo Dr. Stênio P. Fragoso, FIOCRUZ-PR) pode ser visualizado na figura 

22 A. Apesar de pouco aparente a região downstream do gene TcCLB.509937.150 apresenta 

duas amplificações de tamanhos bem distintos (a região de maior tamanho pode ser melhor 

visualizada na Figura 22 C). Analisando essa região no banco de dados do parasita, 

verificamos que o amplicon de aproximadamente 1000 pb corresponde a região downstream 

do alelo TcCLB.510407.90 enquanto que a região downstream de aproximadamente 750pb 

corresponde ao alelo TcCLB.509937.150. Devido às diferenças entre as regiões downstream, 

resolvemos iniciar a clonagem pela região upstream de TcCLB.509937.150 pois esta se 

apresentou muito semelhante entre os alelos. O produto de PCR referente à região upstream 

de TcCLB.509937.150 foi digerido com as enzimas KpnI e SalI, purificado e clonado no 
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vetor pBS-NEO. Após confirmação da clonagem por PCR do plasmídeo recombinante 

(Figura 22 B) e sequenciamento, o plasmídeo obtido (UNEO) foi utilizado para a clonagem 

da região downstream.  

Antes de continuarmos com a clonagem das regiões downstream desenhamos um 

primers reverso que anela em um segmento interno presente somente na região downstream 

de maior tamanho, portanto, uma PCR com os primers DOWNSF e DOWNSR1 só 

apresentaria uma amplificação se esta região fosse de fato verdadeira e não apenas um erro de 

anotação no banco de dados do genoma do parasita e/ou uma especificidade dos primers 

DOWNSF e DOWNSR. Como mostrado na figura 22 C, foi possível amplificar as duas 

regiões downstream com os primers DOWNSF e DOWNSR (Figura 22 C, canaleta D). Da 

mesma forma amplificamos um segmento de aproximadamente 700 pb da região downstream 

de maior tamanho com uma PCR com os primers DOWNSF e DOWNSR1 (Figura 22 C, 

canaleta D1). Há, portanto, a presença de duas regiões downstream de tamanhos diferentes 

para o gene que codifica TcSHMT. Diante desse resultado, decidimos clonar separadamente 

as duas regiões downstream no plasmídeo UNEO. Neste caso, o produto de PCR 

correspondente as duas região downstream do gene foi clivado com as enzimas BamHI e 

XbaI separadamente e clonadas também separadamente no plasmídeo UNEO. Para confirmar 

a clonagem das regiões intergênicas no vetor pBS-NEO, o plasmídeo que apresentou 

amplificação positiva para as duas regiões intergênicas foi analisado por PCR com várias 

combinações de oligonucleotídeos iniciadores. O resultado das amplificações pode ser 

observado na figura 22 D que confirma a clonagem de ambas as regiões no vetor. Este 

plasmídeo foi sequenciado e nomeado UND e utilizado para transfectar formas epimastigotas 

de T. cruzi. Até o momento não conseguimos clonar a região intergênica downstream de 1158 

pb, tanto no vetor pBS-NEO quanto em vetor pBS-HIGRO que contêm o gene de resistência a 

higromicina. 
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Figura 22- Perfil Eletroforético da clonagem das regiões intergênicas de TcSHMT em 

vetor pBS-NEO 

 
Em A, perfil eletroforético dos produtos de PCR de regiões intergênicas de TcCLB.509937.150 para clonagem 

no vetor pBS-NEO. Em B, confirmação da clonagem da região upstream de aproximadamente 500 pb em vetor 

pBS-NEO. C, perfil eletroforético da região downstream amplificado com os primers DOWNSF e DOWNSR 

(canaleta D) e amplificação da região downstream maior utilizando os primers DOWNSF e DOWNSR1 agora 

com cerca de 700 pb (canaleta D1). Em D, confirmação de clonagem da região upstream (500 pb) e downstream 

(750 pb) em vetor pBS-NEO. Gel de agarose 1% após coloração com solução de brometo de etídio. M, Marcador 

de massa molecular Gene Ruler 1 kb DNA Ladder (Fermentas
®
). U, região intergênica upstream amplificada 

com os primers UPSF e UPSR. D, região intergênica downstream amplificada com os primers DOWNSF e 

DOWNSR. UND, cassete de integração para substituição de TcSHMT amplificado com os primers UPSF e 

DOWNSR. Esta construção contém as duas regiões intergênicas flanqueando o gene npt que confere resistência 

a neomicina. 

 

4.4.1.2 Verificação do nocaute de um alelo do gene TcCLB.509937.150 através de 

substituição por gene de resistência à Neomicina 

 

Para os ensaios de transfecção, fragmentos de DNA correspondentes a UND (Figura 

22 D, canaleta UND) que contem o gene de resistência à neomicina flanqueado pelas regiões 

upstream e downstream de TcCLB.509937.150 foram então amplificados por PCR com os 

oligonucleotídeos UPSF e DOWNSR. O fragmento linear UND foi purificado por 
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eletroeluição e utilizado para transfecção de formas epimastigotas de T. cruzi, conforme item 

3.10.1.  

 

Figura 23-Verificação de nocaute de uma cópia do gene TcCLB.509937.150 

 
Em A é apresentado um esquema do locus gênico de TcCLB.510407.90 e seu alelo TcCLB.509937.150 ambos 

com 1386 pb e suas respectivas regiões intergênicas upstream (521 bp e 505 bp) e downstream (1158 bp e 743 

bp). Na parte inferior do esquema está representado o cassete de integração contendo o gene de resistência à 

Neomicina (800 bp) flanqueado pelas regiões intergênicas de TcCLB.509937.150 (505 e 743 bp). As regiões 

aproximadas de anelamento dos primers utilizados para o experimento da figura B estão indicadas por setas e os 

seus respectivos nomes. Em B, confirmação por PCR da deleção de uma cópia de TcCLB.509937.150 e da 

correta inserção do cassete de recombinação contendo o gene de resistência à Neomicina no locus de 

TcCLB.509937.150. Os primers utilizados em cada PCR estão indicados acima da figura. MW, Marcador de 

massa molecular Gene Ruler 1 kb DNA Ladder (Fermentas
®
). (-), PCR sem adição de DNA utilizada como 

controle negativo. A imagem foi recortada digitalmente para excluir amostras não pertinentes ao experimento. 

Em C, Western blot de extratos totais de T. cruzi selvagem e nocaute utilizando anticorpo anti-TcSHMT (1:100) 

e anti-TcGAPDH (1:2000). Wt, parasita selvagem. sKO, parasita nocaute. A9, F9 e G9 representam extratos de 

três populações clonais obtidas da população sKO. 

 

Um esquema do locus gênico de TcCLB.509937.150 é apresentado na figura 23 A. No 

esquema, a região aproximada de anelamento dos primers utilizados para a confirmação do 

nocaute gênico e indicado por setas e seus respectivos nomes para facilitar a compreensão  

dos resultados. Primeiramente foi nocauteado um alelo do gene TcCLB.509937.150 

utilizando o fragmento purificado referente ao gene de resistência à Neomicina, flanqueado 
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pelas regiões intergênicas de TcSHMT. Uma vez selecionada a população, o nocaute gênico 

na população mutante foi verificado por PCR (Figura 23 B). A correta inserção do cassete de 

integração UND no locus gênico de TcCLB.509937.150 foi confirmada por PCR utilizando 

um primer que anela em uma região fora na sequência onde ocorreria a recombinação 

homóloga (EXTF ou EXTR) e um primer que anela na sequência do cassete de integração 

contendo o gene NEO. Por motivo desconhecido não conseguimos resultados com o uso do 

primer EXTR, por isso apresentamos na figura 23 B apenas os resultados obtidos com o 

primer EXTF (Figura 23 B, painel direito). Após a confirmação da deleção de um alelo de 

TcCLB.509937.150, os parasitas foram clonados por diluição limitante (item 3.10.2). 

Em seguida, preparamos extratos totais de parasitas selvagens (Wt), da população 

nocaute original (STOLIC et al., 2009) e de três populações clonais obtidas dos parasitas sKO 

(A9, F9 e G9). Estes extratos foram utilizados em ensaios de Western blot a fim de 

verificarmos se a deleção de uma cópia de TcCLB.509937.150 teria causado alguma 

diminuição nos níveis de proteína de TcSHMT. De acordo com os dados apresentados na 

figura 23 C, a deleção de uma cópia do gene que codifica TcSHMT putativa causou uma 

diminuição significativa nos níveis de proteína desta enzima, tanto na população sKO quanto 

nas três populações clonais (A9, F9 e G9). Neste caso, o simples nocaute foi suficiente para 

diminuir o nível de expressão da proteína TcSHMT quando comparada ao nível desta mesma 

enzima em extratos de parasitas Wt (Figura 23 C). 

 

4.4.2 Caracterização fenotípica de parasitas sKO para TcSHMT. 

 

4.4.2.1 Curvas de crescimento e metaciclogênese em parasitas sKO 

 

 Para avaliar se a diminuição da quantidade de proteína TcSHMT poderia interferir 

com o crescimento de formas epimastigotas de T. cruzi ou gerar alguma alteração na 

morfologia, foi realizada uma curva de crescimento dos parasitas WT, sKO e os clones A9, 

F9 e G9. Para isso, parasitas Wt, sKO e os clones A9, F9 e G9 em fase exponencial de 

crescimento foram ajustados para a concentração de 5 x 10
6
 parasitas/mL e distribuidos em 

placa de 96 poços. Foram feitas leituras diárias no comprimento de onda 620 nm e os valores 

de absorbancia foram transformados em número de células usando uma curva de calibração 

previamente obtida nas mesmas condições. Durante a fase exponencial de crescimento dos 

parasitas, foi possível observar se existia alguma alteração fenotípica assim como obter a 

concentração de células para gerar a curva de crescimento. Como mostrado na figura 24, 
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nenhuma diferença significativa foi observada quanto à capacidade de divisão celular das 

formas epimastigotas. 

 

Figura 24-Curva de crescimento de T. cruzi Wt, sKO e clones A9, F9 e G9 durante a fase 

exponencial de crescimento 

 
Eixo y: Número de parasitas por mL. Eixo x. Intervalos em dias para a realização da contagem dos parasitas. O 

gráfico mostra a média entre três réplicas técnicas de um experimento representativo de triplicatas 

independentes. Wt, parasitas selvagens. sKO, parasitas simples nocaute. A9, F9 e G9 representam as três 

populações clonais isoladas dos parasitas sKO. 

 

Do mesmo modo, também não foram encontradas alteração na morfologia das formas 

epimastigotas na população sKO (Figura 25) quando comparadas aos epimastigotas presentes 

na população selvagem. Nenhuma alteração foi encontrada nas três populações clonais (A9, 

F9 e G9). Sendo assim, podemos concluir que pelo menos no que se refere à capacidade de 

divisão celular e da morfologia de epimastigotas de T. cruzi, a diminuição do nível de 

TcSHMT não teve qualquer efeito. 
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Figura 25-Comparação da morfologia de T. cruzi selvagem e sKO 

 

Em A, epimastigotas selvagens de T. cruzi. B, formas epimastigotas sKO. Em C é mostrado formas 

epimastigotas da populaçõa clonal A9 . Resultados semelhantes foram observados nos clones F9 e G9. Todos os 

parasitas foram marcados com anti-TcSHMT (1:100), DAPI (1:2000) e Mitotracker (50 nM). As imagens foram 

capturadas em microscópio invertido de fluorescência e as imagens sobrepostas com uso do software Image 

J.(https://imagej.nih.gov/ij/index.html). 

 

 Para verificar se a deleção de uma cópia do gene TcCLB.509937.150 teria algum 

efeito na capacidade de epimastigotas de se diferenciarem em formas tripomastigotas 

metacíclicas, realizamos ensaios de metaciclogênese in vitro (CONTRERAS et al., 1985). 

Para isto, parasitas selvagens, sKO e os clones A9, F9 e G9 foram diferenciados em meio 

TAU3AAG conforme descrito no item 3.3.2.1. As formas tripomastigotas metacíclicas foram 

contadas diariamente do sobrenadante das diferentes culturas para gerar o gráfico da figura 

26. Pode-se notar que apesar de um discreto atraso no pico de liberação de formas 

metacíclicas no sobrenadante da cultura (dia 6), os parasitas sKO e as populações clonais (A9, 

F9 e G9) apresentam a mesma taxa de diferenciação durante a metaciclogênese que os 

parasitas selvagens mantidos sobre as mesmas condições. Portanto, podemos concluir que o 

nocaute de uma cópia do gene TcCLB.509937.150 não causou alterações significativas na 
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metaciclogênese e que TcSHMT provavelmente não desempenha um papel relevante neste 

processo. 

 

Figura 26-Metaciclogênese de T. cruzi Wt, sKO e clones A9, F9 e G9 

 

Eixo y: Número de tripomastigotas metacíclicos. Eixo x. Intervalos em dias para a realização da contagem dos 

parasitas. O gráfico mostra a média entre três réplicas biológicas independentes. Wt, parasitas selvagens. sKO, 

parasitas simples nocaute. A9, F9 e G9 representam as três populações clonais isoladas dos parasitas sKO. 

 

4.4.2.2 Efeitos do simples nocaute de TcSHMT no ciclo intracelular 

 

 Para avaliar os efeitos do nocaute simples de TcSHMT no ciclo intracelular, 

tripomastigotas metacíclicos Wt, sKO e clones A9, F9 e G9 diferenciados em meio 

TAU3AAG foram utilizados para infectar culturas de células CHO-K1 conforme detalhado 

nos itens 3.10.5.1 e 3.10.5.2. Quarenta e oito h após a infecção, as células CHO-K1 foram 

fixadas e o DNA marcado com DAPI. A partir das imagens desses experimentos, 

determinamos o número de células infectadas e o número de células totais para calcular a 

porcentagem de células infectadas tanto com parasitas Wt quanto com parasitas sKO. O 

número de células infectadas por parasitas sKO foi aproximadamente quatro vezes menor que 

a porcentagem de células infectadas pelos parasitas selvagens. Esta diminuição na 

porcentagem de células infectadas também foi observada nas três populações clonais (A9, F9 

e G9), mas enquanto que o clone A9 apresentou quase a mesma porcentagem de células 

infectadas que a populações sKO, os clones F9 e G9 infectaram quase que o dobro de células 
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que os parasitas sKO, porém esse aumento ainda está muito abaixo da porcentagem de células 

infectadas por T. cruzi Wt. Em todos os casos observa-se uma diminuição significativa na 

porcentagem de células infectadas por todos os parasitas mutantes. Esses resultados podem 

ser verificados na figura 27. 

 

Figura 27- Efeitos do nocaute simples de TcSHMT no número de células infectadas por 

T. cruzi 

 

No eixo y está representada a porcentagem de células CHO-K1 infectadas com T. cruzi. O gráfico mostra as 

médias de três experimentos independentes. Wt parasitas selvagens. sKO, parasitas simples nocaute. A9, F9 e 

G9 representam as três populações clonais isoladas de parasitas sKO. As variações foram consideradas como 

estatisticamente significativas quando o valor p ˂ 0.05. 

 

Em seguida ensaios de infecção em células CHO-K1 também foram feitos para 

determinamos o índice de infecção (% de células infectadas pelo número de parasitas por 

célula) dos parasitas Wt, sKO e dos clones A9, F9 e G9, 48 h.após a infecção. O índice de 

infecção calculado quarenta e oito h após a infecção permite ter uma noção da capacidade dos 

amastigotas em se replicarem durante o primeiro ciclo de divisão dos parasitas. Como 

demonstrado na figura 28, os parasitas sKO e os três clones apresentaram uma drástica 

diminuição no índice de infecção quando comparados com o índice obtido de ensaios de 

infecção com parasitas selvagens. Em síntese pode se concluir que os parasitas mutantes 

possuem uma capacidade infectiva menor ou os amastigotas replicam menos ou no mínimo 

mais lentamente que os parasitas selvagens. 
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Figura 28-Efeitos do nocaute simples de TcSHMT no índice de infecção de T. cruzi 

 
A, eixo y mostra o índice de infecção que cada parasita apresentou. B, eixo y mostra o índice de infecção obtido 

em A em porcentagem. Os gráficos mostram as médias de três experimentos independentes. Wt parasitas 

selvagens. sKO, parasitas simples nocaute. A9, F9 e G9 representam as três populações clonais isoladas de 

parasitas sKO. As variações foram consideradas como estatisticamente significativas quando o valor p ˂ 0.05. 

 

Por fim, investigamos se os parasitas sKO seriam capazes de completar o ciclo 

intracelular e se diferenciarem em formas tripomastigotas. Para tal, células CHO-K1 foram 

infectadas com tripomastigotas metacíclicos como no experimento anterior, mas desta vez as 
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células não foram fixadas de modo que a infecção prosseguiu por vários dias, permitindo aos 

amastigotas replicarem e se diferenciarem em formas tripomastigotas. Os tripomastigotas que 

romperam as células e, portanto, completaram o ciclo intracelular foram contados diariamente 

do sobrenadante das culturas. A figura 29 mostra que as formas tripomastigotas começaram a 

surgir no sobrenadante de todas as culturas no sexto dia pós-infecção (DPI). O pico de 

liberação de tripomastigotas aconteceu no 8º e 9º DPIs, começando a diminuir desde então. 

Contudo, o número de tripomastigotas liberados no sobrenadante de culturas infectadas com 

metacíclicos selvagens foi maior que o número de tripomastigotas encontrados no 

sobrenadante de culturas infectadas com parasitas sKO ou dos clones A9, F9 e G9.  

 

Figura 29-Número de tripomastigotas Wt, sKO e clones A9, F9 e G9 liberados no 

sobrenadante de cultura de células infectadas 

 

No eixo y está indicado o número de tripomastigotas liberados no sobrenadante de cultura de células CHO-K1 

infectadas com T. cruzi. DPI, dias pós-infecção com formas metacíclicas de T. cruzi. Os gráficos mostram as 

médias de três experimentos independentes. Wt parasitas selvagens. sKO, parasitas simples nocaute. A9, F9 e 

G9 representam as três populações clonais isoladas de parasitas sKO 

 

Todos esses resultados mostram que o nocaute de um alelo de TcSHMT teve um 

impacto maior no ciclo intracelular de T. cruzi, e indicam que o simples nocaute do gene que 

codifica TcSHMT putativa interferiu na capacidade proliferativa ou de diferenciação dos 

amastigotas. 
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Apesar dos avanços que nosso grupo e outros pesquisadores conseguiram a respeito do 

metabolismo de aminoácidos em T. cruzi , o metabolismo de serina neste parasita permace 

pouco explorado. Por este motivo, realizamos uma busca por sequências de enzimas 

relacionadas a este metabolismo nos bancos de dados de T. cruzi. serina é a fonte 

predominante de unidades de carbono para a síntese de de novo purinas e de dTMP em células 

altamente proliferativas (DE KONING et al., 2003) como células tumorais (SNELL; 

NATSUMEDA; WEBER, 1987). A serina também é um importante precursor para a síntese 

de outros aminoácidos como glicina, cisteína, treonina (HAMPTON, 1971b) e D-serina 

(RODRIGUEZ-CRESPO, 2008).  Nas células, serina pode ser obtida através do seu 

transporte do meio extracelular, da degradação de proteínas e lipídeos ou por meio de síntese 

a partir da glicólise (via fosforilativa) ou pela via não fosforilativa (DE KONING et al., 

2003). A via fosforilativa de síntese de serina é composta por três passos enzimáticos. Nesta 

via, 3-PGDH converte 3-D-fosfoglicerato em 3-fosfopiruvato que é transaminado pela PSAT 

formando fosfoserina. A terceira enzima dessa via catalisa a reação irreversível de 

desfoforilação para gerar serina (GREENBERG; ICHIHARA, 1957; SALLACH, 1956; 

YAMASHITA et al., 2003). Nossa busca por enzimas do metabolismo de serina revelou a 

presença apenas da primeira enzima da via fosforilativa de síntese deste aminoácido. Não 

foram identificadas as enzimas PSAT e PSP. Três hipóteses se colocam nesse cenário. A 

primeira hipótese é que esta via de síntese de serina a partir da glicólise não está conservada 

nesse parasita. A segunda é que durante o processo evolutivo tais enzimas tornaram-se muito 

diversificadas, a ponto de não serem identificadas por esse método, e por último, é possível 

que as duas últimas atividades enzimáticas sejam catalisadas por outras enzimas com amplo 

espectro de substratos, um fenômeno comum em T. cruzi (NOWICKI et al., 2001). Entre as 

três hipótese, a primeira parece ser a mais provável, pois é bem conhecido que esta via sofre 

influencia da disponibilidade de nutrientes no meio (CHEUNG; COTROPIA; SALLACH, 

1969) e, portanto, o transporte de serina do meio extracelular para o citoplasma do parasita 

(HAMPTON, 1971a) poderia compensar uma possível perda evolutiva dessa via. A perda 

desta via em T. cruzi torna-se mais evidente quando se soma a isto, o fato de que outros 

parasitas não possuem, parcial ou totalmente, esta via (ABRAHAMSEN et al., 2004; 

GARDNER et al., 2002). 

Devido à irreversibilidade da última reação enzimática, esta via é basicamente 

biosintética no sentido de formação de serina não tendo nenhuma contribuição na 

gluconeogênese das células. E como discutido acima, é provável que esta via não esteja 
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presente em T. cruzi. Portanto, o metabolismo de serina poderia atuar na geração de energia 

nas células através da enzima SDH que converte reversivelmente serina em piruvato 

(RAMOS; WIAME, 1982). Nossa busca in silico indicou um sequência que codificaria SDH 

em T. cruzi. A análise da sequência primária de TcSDH indicou os subdomínios e 

características próprias de enzimas dependentes de PLP, sugerindo fortemente que esta 

sequência pode codificar uma SDH neste parasita. TcSDH pode desempenhar um papel 

importante no metabolismo de T. cruzi, uma vez que esta enzima nodal seria a conecção mais 

direta da serina com o metabolismo energético. 

Por último, nossa busca por enzimas do metabolismo de serina em T. cruzi  revelou a 

presença de duas sequências putativas para SHMT neste parasita. SHMT é um das enzimas 

mais conservadas e bem distribuída entre os diversos grupos de organismos, sendo encontrada 

em procariotos e eucariotos com alto grau de conservação (SCHIRCH; SZEBENYI, 2005). 

Esta conservação fica evidente quando alinhamos as sequências TcCLB.510407.90 e 

TcCLB.509937.150 com SHMTs de outras cepas de T. cruzi que mostram uma identidade de 

96% entre si. Mesmo entre organismos mais distantes como humanos e bactérias (Figura 8), 

sequências importantes para este tipo de enzima podem ser visualizados facilmente e 

baseados em estudos sobre outras SHMTs (SZEBENYI et al., 2000; VIJAYALAKSHMI; 

RAO, 1989), fomos capazes de indicar resíduos putativos para o sítio ativo de TcSHMT. A 

identificação desses resíduos pode permitir estudar mais a fundo o papel desses resíduos no 

mecanismo enzimático de TcSHMT por meio de mutação sítio dirigida (FU et al., 2005; 

HOPKINS; SCHIRCH, 1986), e assim identificar semelhanças e diferenças entre TcSHMT e 

as enzimas de humanos. Esse tipo de estudo tem demonstrado que possíveis inibidores podem 

ter efeitos diferentes entre isoformas de SHMTs do mesmo organismo ou entre SHMTs de 

espécies do mesmo gênero (CHANG et al., 2007; PAIARDINI et al., 2016; 

SOPITTHUMMAKHUN et al., 2009). Este tipo de abordagem seria interessante e pode no 

futuro validar TcSHMT como um atraente alvo quimioterápico, como já tem sido feito para 

diversos tipos de tumores (HISHIDA et al., 2003; RENWICK; SNELL; BAUMANN, 1998; 

WANG et al., 2014) e para outros protozoários parasitas (MAENPUEN et al., 2009). 

Uma análise filogenética de TcSHMT (Figura 30) revelou que esta enzima putativa é 

mais semelhante com as isoformas citoplasmáticas e mitocondrial de SHMT de Leishmania 

spp (GAGNON et al., 2006). O cenário evolutivo para SHMTs é complexo entre os 

protozoários. SHMTs são encontradas na maioria dos organismos (MUKHERJEE et al., 2006; 

NOSEI; AVILA, 1985) menos em T. brucei, Giardia lamblia e Entamoeba histolytica, 

provavelmente devido a ausência de metabolismo de folato nesses organismos. 
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Figura 30-Análise filogenética de TcSHMT 

 

O alinhamento das sequências foi feito usando o programa ClustalW. A árvore foi construída com o uso do 

programa Mega. O método empregado foi Neighbor Joining, modelo Jones-Taylor-Thornton (JTT). Bootstrap: 

de 1000.As duas sequências de TcSHMT estão representadas no topo da árvore pelo seus números sistemáticos 

 

Na tentativa de explorar melhor as sequências de TcSHMT e obter dessa forma maior 

compreensão sobre esta enzima putativa em T. cruzi, geramos um modelo por homologia 

baseado na isoforma mitocondrial de SHMT humana (mHs). mHs foi escolhida por apresentar 

os melhores resultados em nossa busca por estruturas cristalográficas e porque os resíduos do 

sítio ativo de mHs são conhecidos. Também geramos um modelo por homologia baseado na 

isoforma mitocondrial de SHMT murina (usada para identificar os resíduos putativos de 

TcSHMT) e resultados semelhantes foram observados. Várias estruturas cristalográficas estão 

disponíveis para SHMTs de vários organismos (RENWICK; SNELL; BAUMANN, 1998; 

SCARSDALE et al., 1999; SCARSDALE et al., 2000; TALWAR et al., 1997), o que permite 

fazer correlações entre estrutura e função. As estruturas conhecidas de SHMTs de procariotos 

e eucariotos formam dímeros ou tetrâmeros (GIARDINA et al., 2015; JALA; APPAJI RAO; 

SAVITHRI, 2003; JALA et al., 2002; KRISHNA RAO et al., 1999). Nosso modelo de 
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TcSHMT (Figura 11) indica que esta enzima pode apresentar-se como tetrâmero. Cada 

monômero apresenta um subdomínio amino terminal maior, onde se localiza um resíduo de 

lisina em uma sequência conservada entre SHMTs e um subdomínio carboxi terminal menor e 

menos conservado. Esta estrutura tetramérica predita para TcSHMT está em concordância 

com o fato de que TcSHMT recombinante foi purificada em dois picos distintos em nossos 

experimentos de cromatografia de exclusão molecular. Um desses picos (P1 na Figura 15) 

teve sua massa molecular estimada em 212 KDa, o que corresponde a um tetrâmero da 

enzima recombinante. O segundo pico detectado por cromatografia de exclusão molecular (P2 

na Figura 15) corresponde ao monômero de TcSHMT recombinante cuja massa molecular 

estimada foi de 51 KDa. Sabemos, baseado na literatura, que TcSHMT monomérica é 

enzimaticamente ativa (CAPELLUTO et al., 2000), mas como não conseguimos medir a 

atividade de TcSHMT recombinante, não podemos determinar se o tetrâmero de TcSHMT 

possui atividade, mas considerando que várias SHMTs tetraméricas possuem atividade e 

considerando que nosso modelo apresenta boa robustez, é possível que ambos os estados 

oligoméricos de TcSHMT sejam ativos e funcionais.  

 SHMTs são enzimas particularmente importantes em células altamente proliferativas 

devido ao seu papel na síntese e metilação de DNA (EICHLER; HUBBARD; SNELL, 1981; 

HERBIG et al., 2002; KASTANOS; WOLDMAN; APPLING, 1997). Por isso resolvemos 

investigar o perfil de expressão de TcSHMT nos diferentes estágios de desenvolvimento de T. 

cruzi. Como os tripanosomatídeos são conhecidos pela sua regulação majoritariamente pós 

transcricional, analisamos os níveis tanto de mRNA quanto de proteína de TcSHMT. Os 

resultados obtidos por qPCR (Figura 17) evidenciam que o nível de mRNA de TcSHMT 

diminui nas formas amastigota e epimastigota intracelular quando comparados com o nível de 

mRNA da forma epimastigota. Este resultado nos pareceu bastante intrigante, pois os 

parasitas cujo um alelo de TcSHMT foi nocauteado apresentaram fenótipo exatamente nas 

fases intracelulares de T. cruzi. Nos ensaios de Western blot observamos que os níveis de 

TcSHMT também variam entre as formas do parasita (Figura 19), o que indicam que 

TcSHMT é expressa em todos as formas de T. cruzi. Porem é importante medir a atividade de 

TcSHMT em extratos de todas as formas do parasita. Sabe-se também que a expressão e 

atividade de SHMTs são reguladas pela condição metabólica da célula (DEV; HARVEY, 

1984; DI SALVO et al., 2013; FLYNN; CHRISTOPHERSON; DOWNS, 2013; PERRY et 

al., 2007; SCHEER; MACKEY; GREGORY, 2005; TENDLER; THREADGILL; TISDALE, 

1987). Esta via de investigação poderia ser realizada com estudos de metabolômica dirigida, 

tanto nos parasitas selvagens quanto nos parasitas sKO, e nos daria informações valiosas a 
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respeito das funções que esta enzima desenpenha nos diversos estágios de desenvolvimento 

de T. cruzi.  

 SHMTs de eucariotos são enzimas que apresentam uma localização sub-celular ampla, 

sendo encontradas no citosol, nas mitocôndrias, e em plantas há uma isoforma localizada nos 

plastos (SCHIRCH et al., 1984; SCHIRCH; PETERSON, 1980; ZHANG et al., 2010). Na 

maioria dos casos as diferentes isoformas de SHMTs são codificadas por genes distintos, 

inclusive em tripanosomatídeos (GAGNON et al., 2006), mas em outros protozoários como 

no caso de Plasmodium falciparum a mesma isoforma de SHMT pode se apresentar em mais 

de um compartimento celular (READ et al., 2010). Em 2000, Capelluto e colaboradores 

purificaram TcSHMT de extrato de epimastigotas e verificaram a partir de fracionamento com 

digitonina, que esta enzima era citosólica (CAPELLUTO et al., 2000). Adicionalmente a esta 

informação, o genoma de T. cruzi apresenta apenas duas sequências que codificam TcSHMT, 

cujas características são compatíveis com uma enzima citosólica, porém todos os organismos 

eucariotos estudados até o momento apresentam isoformas citosólica e mitocondrial de 

SHMT, sendo que em Crithidia fasciculata há uma terceira isoforma glicosomal 

(CAPELLUTO et al., 1999). De acordo com os resultados apresentados na figura 20, 

TcSHMT se distribui amplamente pelo citoplasma do parasita e não há qualquer evidência de 

marcação nuclear para esta enzima. Para avaliar se TcSHMT teria uma possível marcação 

mitocondrial, foi utilizada a sonda fluorescente Mitotracker (Invitrogen
®
). Em 

tripanossomatídeos, a marcação desta sonda não se localiza em uma única região, visto que 

esses organismos apresentam uma única mitocôndria que se estende ao longo do corpo do 

parasita. Quando a marcação de TcSHMT obtida com o anticorpo anti-TcSHMT é sobreposta 

com a marcação da sonda Mitotracker, é possível ver a co-localização das duas marcações, 

demonstrando que TcSHMT além de estar distribuída pelo citoplasma de T. cruzi, também 

localiza-se na mitocôndria desse organismo. Adicionalmente, o padrão de marcação de 

TcSHMT em extratos de epimastigotas permeabilizados com digitonina evidencia que a maior 

parte de TcSHMT se localiza em frações de baixa concentração de digitonina (0.1-1 mg/mL) 

mas que também foi possível detectar a enzima em frações permeabilizadas com maior 

concentração de digitonina (1.25-2.5 mg/mL) indicando que ao menos parte de TcSHMT 

pode estar em frações de proteínas envoltas por membranas internas. Em suma, TcSHMT 

apresenta uma localização ampla no citoplasma de T. cruzi em especial na mitocôndria desse 

parasita. Parece que o mecanismo que determina a localização de TcSHMT não esta baseado 

em um peptídeo sinal. Este fenômeno também foi observado em outras SHMTs (READ et al., 

2010) e permitiria ao T. cruzi distribuir TcSHMT em diferentes compartimentos celulares 
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mesmo não possuindo isoformas distintas codificadas por genes diferentes. Esse dinamismo 

na localização de TcSHMT pode ser uma vantagem, uma vez que os derivados de folato são 

confinados ao compartimento celular onde foram sintetizados (KIM et al., 1997; VICKERS; 

BEVERLEY, 2011). TcSHMT poderia assim regular outras vias metabólicas em várias 

regiões do parasita (HERBIG et al., 2002; MACFARLANE et al., 2008).   

 Para avaliar o papel biológico de TcSHMT geramos parasitas mutantes em que o gene 

TcCLB.509937.150 que codifica a enzima putativa TcSHMT estivesse deletado. A estratégia 

adotada foi a deleção desse gene por meio de sua substituição pelo gene de resistência a 

Neomicina. Para tanto, clonamos as regiões intergênicas upstream e downstream de TcSHMT 

em um vetor pBlueScript modificado cedido pelo Dr. Stênio P. Fragoso do Instituto Carlos 

Chagas em Curitiba-PR (Figura 22) . Assim fomos capazes de obter construções  necessárias 

para a substituição de TcCLB.509937.150 através de recombinação homóloga. A escolha 

dessa técnica foi baseado no fato de que o gene TcCLB.509937.150 está presente em cópia 

única no genoma de T. cruzi e porque no inicio desse trabalho a técnica de CRISPR/Cas9 não 

estava disponível para esse parasita. O gene TcCLB.509937.150 e seu haplótipo apresentam 

regiões intergênicas dowstream de tamanhos diferentes o que é comum em cepas híbridas 

como no caso da CL clone 14 utilizada nesse trabalho. Após confirmarmos a substituição de 

TcCLB.509937.150 pelo gene npt que codifica a enzima neomicina fosfotransferase, 

confirmamos que o simples nocaute de TcCLB.509937.150 causou uma diminuição 

siginificativa nos níveis de TcSHMT (Figura 23 C). Uma vez constatada essa diminuição, 

partimos para caracterizar fenótipos nos parasitas mutantes para verificar se a diminuição dos 

níveis de TcSHMT teria algum efeito na biologia do parasita. 

 Não observamos nenhum efeito na capacidade proliferativa (Figura 24) nem na 

morfologia (Figura 25) de formas epimastigotas sKO, indicando que a redução nos níveis de 

TcSHMT pode não desempenhar um papel central nessas formas. Se TcSHMT desempenha 

de fato um papel na síntese de unidades de carbono para a síntese de pirimidinas, pode ser que 

o simples nocaute de TcCLB.509937.150 seja compensado pelo transporte de precursores do 

meio de cultivo para esse metabolismo (VICKERS; BEVERLEY, 2011). É intrigante o fato 

que uma forma replicativa não apresenta um fenótipo marcante para um nocaute simples que 

impactou tanto os níveis de uma enzima amplamente relacionada com proliferação. Contudo, 

precisamos considerar que esses experimentos de proliferação com as formas epimastigotas 

selvagens e sKO foram realizadas cultivando os parasitas em meio LIT que é um meio 

extremamente rico e suplementado com 10% de SFB. O cultivo desses parasitas em um meio 

rico pode ser a causa da não observação de fenótipos nas curvas de proliferação de 
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epimastigotas, pois o transporte tanto de aminoácidos como serina e glicina quanto de 

precursores de nucleotídeos poderia suprir as necessidades dos parasitas sKO e assim 

mascarando possíveis fenótipos.  Em 2014 foi publicado um meio definido para o cultivo de 

T. cruzi (DE PAULA LIMA et al., 2014). Com a disponibilidade desse meio, podemos 

depletar isoladamente ou em combinação alguns componentes desse meio, o que permitiria 

avaliar melhor possíveis vias metabólicas afetadas pelo simples nocaute de 

TcCLB.509937.150. O nocaute simples de TcCLB.509937.150 também não afetou a taxa de 

metaciclogênese dos parasitas sKO (Figura 26) e, portanto, TcSHMT não parece 

desempenhar um papel importante na diferenciação de formas epimastigotas para 

tripomastigotas metacíclicos. 

 Se formas epimastigotas cultivadas em meio rico são menos suscetíveis a possíveis 

efeitos deletérios do nocaute de TcCLB.509937.150. Talvés as formas intracelulares de T. 

cruzi seriam mais propensas a apresentarem fenótipos relacionados ao nocaute de 

TcCLB.509937.150, uma vez que estão em um ambiente cuja a disponibilidade de nutrientes 

é limitada ao conteúdo da célula hospedeira. Para verificar esta hipótese, células CHO-K1 

foram infectadas com tripomastigotas metacíclicos Wt e sKO e o primeiro resultado mostra 

que apesar dos parasitas sKO se diferenciarem da mesma forma que os parasitas Wt (Figura 

26), metacíclicos sKO infectam quase cinco vezes menos células CHO-K1 do que os 

metacíclicos Wt (Figura 27). Quando analisamos a porcentagem de células infectadas pelas 

três populações clonais isoladas dos parasitas sKO, é possível observar que há diferenças de 

infectividade entre os clones de parasitas mutantes. A porcentagem de células infectadas pelos 

clones F9 e G9 foi quase o dobro do que os valores apresentados pelo clone A9 ou pelos 

parasitas sKO. Quando calculamos o índice de infecção desses parasitas (Figura 28) fica mais 

evidente as diferenças entre os parasitas Wt e sKO. O clone F9 apresentou um índice de 

infecção cinco vezes menor que os parasitas Wt, enquanto que os demais parasitas mutantes 

apresentaram uma diminuição maior ainda no índice de infecção. Por último verificamos se os 

parasitas sKO conseguiriam completar o ciclo intracelular, se diferenciando em 

tripomastigotas (Figura 29). O resultado desse experimento mostra que formas 

tripomastigotas podem ser visualizadas no sobrenadante das culturas de células infectadas a 

partir do sexto dia pós infecção (DPI) tanto para os parasitas Wt quanto para os parasitas sKO. 

Em todo caso, o número de tripomastigotas sKO e de seus clones no sobrenadante das 

culturas foi menor que o número de tripomastigotas selvagens. Esses experimentos realizados 

durante o ciclo intracelular de T. cruzi demonstra que o simples nocaute de 

TcCLB.509937.150 foi mais impactante nessa fase do ciclo de vida do parasita do que nas 
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formas epimastigotas ou na metaciclogênese. Parece que TcSHMT desempenha um papel 

importante para o estabelecimento do ciclo intracelular. Com tudo, não podemos determinar 

se os fenótipos observados são devido a diminuição da infectividade ou da replicação dos 

parasitas sKO. Mais experimentos são necessários para identificar especificamente quais 

mecanismos foram de fato afetados pelo simples nocaute de TcCLB.509937.150.  

 Até o presente momento não conseguimos deletar o segundo alelo de 

TcCLB.509937.150 por meio de sua substituição pelo gene de resistência a Higromicina. As 

tentativas feitas até agora não foram bem sucedidas pois não conseguimos selecionar os 

parasitas na presença tanto de Neomicina quanto de Higromicina. Não podemos afirmar que 

isso se deve a essencialidade de TcSHMT pois um dos problemas em relação ao nocaute 

gênico em T. cruzi é que não é possível determinar se a impossibilidade de obter parasitas 

mutantes nulos é devido à essencialidade do gene deletado ou devido a outro fator inerente a 

remoção do gene. Uma alternativa atual a esse problema é tentar nocautear 

TcCLB.509937.150 por CRISPR/Cas9 (LANDER et al., 2015), nosso laboratório tem 

estabelecido parceria com Dr. Roberto Docampo e seu grupo para implementar essa técnica 

em nosso laboratório. Apesar de não podermos afirmar que TcSHMT é essencial em T. cruzi, 

podemos supor que esta enzima é essencial se considerarmos que não é possível obter o 

nocaute duplo do gene que codifica a enzima bifuncional DHFR-TS de T. cruzi devido a sua 

essencialidade (PEREZ BRANDAN et al., 2011) e que SHMT é a primeira enzima dessa via 

(NOSEI; AVILA, 1985; SCHIRCH; SZEBENYI, 2005). Também faz se necessário confirmar 

se TcSHMT atua na síntese de unidades de carbono por meio do uso de serina marcada com 

isótopos pesados (14C ou 13C), porem esse trabalho mostra que TcSHMT é uma enzima 

importante em particular para as formas intracelulares de T. cruzi e que esta enzima é um alvo 

interessante a ser mais explorado. O estudo dessa enzima pode levar a descobertas de novas 

características para esse grupo de enzimas, pois mesmo com vários trabalhos sobre SHMTs de 

outros organismos, novas características tem sido relatadas em trabalhos com essa enzima em 

protozoários (CHITNUMSUB et al., 2014). 
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 Neste trabalho identificamos duas sequências putativas de TcSHMT no genoma de T. 

cruzi, número sistemático TcCLB.509937.150 (non esmeraldo like). Devido a natureza 

hibrida da cepa CL, foi possível identificar seu haplótipo (esmeraldo like) cujo número 

sistemático no banco de dados do genoma do parasita é TcCLB.510407.90. 

 As duas sequências codificariam um polipeptídeo de 461 aminoácidos com massa 

molecular predita de 50,5 KDa, cuja identidade entre as sequências é de 96%. Esta 

identidade é a mesma quando comparamos com sequências putativas encontradas nas 

cepas Dm28c e Sylvio, aumentando para 97% quando comparada com a cepa 

marinkellei. 

 TcSHMT é uma enzima altamente conservada entre os diversos grupos de organismos. 

 Utilizando a estrutura cristalográfica da isoforma citoplasmática de SHMT murina, 

podemos identificar os resíduos putativos relacionados ao sítio ativo de TcSHMT. Estes 

resíduos são S32, Y52, E54, Y61 e 62, G99, S100, L122, G126, H127, L128, S181, 

D206, H209, K235, R241, F268, N358 e R373. Entre eles K235 foi assinada como o 

possível resíduo de ligação ao cofator PLP. 

 A sequência primária de TcSHMT apresenta os domínios característicos de enzimas da 

superfamília das Aspartato Aminotransferases (fold type I) de enzimas dependentes de 

PLP. No entanto, TcSHMT não apresenta um peptídeo canônico de exportação para a 

mitocôndria. 

 Há uma perda de sintenia entre TcSHMT e SHMT de Leishmania spp. Não foi possível 

analisar a sintenia entre T. cruzi e T. brucei pois estes não possuem uma sequência para 

SHMT. 

 Geramos um modelo por homologia de TcSHMT, baseado na isoforma mitocondrial de 

SHMT humana (mHs). De acordo com o modelo gerado TcSHMT apresenta uma 

conformação oligomérica de um tetrâmero. TcSHMT também apresentou um alto grau de 

identidade estrutural com mHs. 

 TcCLB.509937.150 foi clonado e expresso. TcSHMT recombinante se apresentou 

bastante solúvel, sendo possível purificar entre 15 a 20 mg de proteína recombinante por 

litro de cultura induzida. 

 Por meio de cromatografia de exclusão molecular determinamos que TcSHMT se 

apresenta em conformação tetramérica ou monomérica. 
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 TcSHMT recombinante se apresenta mais estável na presença de tampões com pH entre 6 

e 7 e na ausência de imidazol. A adição de glicerol e PLP à enzima recombinante também 

contribui para o aumento de sua estabilidade. 

 O perfil de expressão de TcSHMT é diferente quando de comparar os níveis de mRNA e 

de proteína. Os níveis de mRNA de TcSHMT parecem diminuir nas formas intracelulares 

de T. cruzi, mas como evidenciado por Western blot, os níveis da proteína TcSHMT se 

mantém de forma semelhante em todas as formas do parasita. 

 TcSHMT se distribui amplamente pelo citoplasma da célula, inclusive na mitocôndria de 

T. cruzi mesmo não apresentando um peptídeo canônico de exportação para esta 

organela. 

 Através de recombinação homóloga, foi possível gerar parasitas heterozigotos para 

TcSHMT (STOLIC et al., 2009), onde um alelo foi substituído pelo gene de resistência à 

Neomicina. Também isolamos três populações clonais dos parasitas sKO. 

 O simples nocaute de TcSHMT não afetou a capacidade dos parasitas sKO e seus clones 

de proliferar em meio LIT, nem sua capacidade de diferenciarem-se em formas 

tripomastigotas metacíclicas. 

 O número de células CHO-K1 infectadas por tripomastigotas metacíclicos sKO e seus 

clones é muito menor que o número de células infectadas pelos parasitas selvagens. 

 Os parasitas sKO apresentaram um índice de infecção muito menor que os parasitas 

selvagens. 

 O número de tripomastigotas liberados no sobrenadante de culturas de células CHO-K1 

infectadas com os parasitas sKO foi consideravelmente menor que o número de 

tripomastigotas liberadas no sobrenadante de células infectadas com parasitas selvagens 

nas mesmas condições. 
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