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RESUMO 

 

Oliveira, K. C. Descrição do gene do receptor de TNF-α em Schistosoma mansoni e 

o efeito do TNF-α humano na expressão gênica do parasita. 2009. 177 páginas. 

Tese Doutoral – Programa de Pós-Graduação em Bioquímica. Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

O parasita Schistosoma mansoni é um dos principais causadores da 

esquistossomose, doença que acomete 200 milhões de indivíduos no mundo. O 

parasita possui um complexo ciclo de vida composto de seis estágios evolutivos em 

dois hospedeiros. S. mansoni possui um sofisticado sistema de interação com seus 

hospedeiros de modo a escapar da resposta imune e interagir com moléculas 

produzidas por eles.  Alguns trabalhos na literatura descreveram o efeito do TNF-α 

humano sobre o processo de ovoposição do parasita adulto. Nosso trabalho teve por 

objetivo analisar o perfil de expressão gênica do S. mansoni ao longo de seus 

estágios de desenvolvimento, avaliar o efeito do TNF-α humano sobre o perfil de 

expressão gênica do parasita em dois estágios de desenvolvimento e descrever o 

gene homólogo ao receptor de TNF-α humano em S. mansoni. Para isso, duas 

plataformas de microarrays distintas foram utilizadas: uma composta por 4000 

sondas de cDNA dupla fita produzida pelo nosso grupo de pesquisa e a outra, 

composta por 44000 sondas de oligonucleotídeos desenhadas pelo nosso grupo e 

produzida pela empresa Agilent Technologies. 

Com estas plataformas foi detectada a expressão de 5798 genes em vermes 

adultos, sendo que 156 genes apresentavam a transcrição nas fitas senso e anti-

senso; 6 destes tiveram confirmadas a transcrição nas duas fitas por transcrição 

reversa fita específica seguida de PCR em Tempo Real. Adicionalmente foram 
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identificados 229 genes diferencialmente expressos entre vermes adultos machos e 

fêmeas. A análise de expressão gênica entre 5 estágios de desenvolvimento do 

parasita mostrou dois tipos de conjuntos de dados: (i) 1423 genes diferencialmente 

expressos entre dois estágios subseqüentes de desenvolvimento e (ii) 342 genes 

com expressão enriquecida em um estágio exclusivamente. 68 destes são 

transcritos intrônicos que não possuem potencial codificador de proteinas.  

Um gene ortólogo ao receptor de TNF-α humano (SmTNFR) foi clonado e 

sequenciado. O transcrito SmTNFR possui 1967pb e codifica uma proteína de 599 

aminoácidos.  Outros 9 genes codificando elementos conservados da via de 

sinalização de TNF-α também foram identificados no conjunto de ESTs público, 

revelando uma via completa de sinalização de TNF-α  no parasita. Por fim, 

identificamos com microarrays o conjunto de genes com expressão alterada pela 

adição de TNF-α humano em esquistossômulos e vermes adultos. 340 genes 

tiveram expressão alterada em vermes adultos utilizando a plataforma de cDNA. 411 

genes sofreram mudanças de expressão em esquistossômulos e 1093 genes em 

vermes adultos detectados na plataforma de oligonucleotídeos. Este trabalho 

representa uma importante contribuição no entendimento da relação parasita-

hospedeiro em nível molecular. 

 

Palavras-chave: Schistosoma mansoni, expressão gênica, receptor de TNF-α, 

transdução de sinal, microarrays, estágios de desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

Oliveira, K. C. Description of the TNF-α receptor gene in Schistosoma mansoni and 

the effect of human TNF-α on the parasite‟s gene expression. 2009. 177 p. PhD 

Thesis – Graduate program in Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 

 

The parasite Schistosoma mansoni is one of major causative agents of 

schistosomiasis, a disease which affects 200 million people in the world. The parasite 

has a complex life cycle with six developmental stages in two hosts. S. mansoni has 

a sofisticated system of interaction with the hosts, permitting it to escape the immune 

response and to interact with molecules produced by the hosts.  The effect of human 

TNF-α on adult parasite egg-laying has been described in the literature. The present 

work intended to analyse the gene expression profile of S. mansoni among its 

developmental stages, to evaluate the effect of human TNF-α on gene expression 

profile in two different developmental stages and to describe a homologous gene to 

human TNF-α receptor in S. mansoni.  Two microarrays platfoms were used: one 

comprised by 4000 cDNA probes and printed by our research group and another, 

comprised by 44000 oligonucleotide probes designed by our group and printed by 

Agilent Technologies Company. With these platforms, we detected the expression of 

5798 genes in adult worms, of which 156 showed transcription in sense and anti-

sense strands; 6 of them had their expression levels confirmed by strand specific 

Real Time PCR. 229 genes were identified as differentially expressed between male 

and female adult worms.  

Gene expression analysis among 5 parasite developmental stages identified 

two data sets: (i) 1423 differentially expressed genes between two subsequent 
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developmental stages and (ii) 342 expressed genes enriched in one exclusive stage.  

68 of them are intronic transcripts with no protein-coding potential. 

An ortologue to human TNF-α receptor (SmTNFR) was cloned and 

sequenced. SmTNFR transcritpt has 1967bp and encodes a 599-amino acid protein.  

Other 9 genes encoding conserved elements of the TNF-α signaling pathway were 

identified among the public S. mansoni ESTs dataset, thus revealing a complete 

TNF-α signaling pathway in the parasite. Finally, we identified with microarrays the 

set of genes that have an altered gene expression upon exposure of schistosomula 

and adult worms to human TNF-α. 340 genes were identified with altered expression 

in adult worms using the cDNA platform. 411 genes changed their expression pattern 

in schistosomula and 1093 genes in adult worms using the oligonucleotide platform. 

This work represents an important contribution to the understanding of host-parasite 

interaction at the molecular level. 

 

keywords: Schistosoma mansoni, gene expression, TNF-α receptor, signal 

transduction, microarrays, developmental stages. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O parasita Schistosoma mansoni  

O Schistosoma mansoni é um dos parasitas causadores da esquistossomose; 

este organismo pertencente ao filo dos Platelmintos, a classe Trematoda, sub classe 

Digenea e família Schistosomatidae. Os trematódeos do gênero Schistosoma 

distinguem-se dos outros Digenea por apresentarem dimorfismo sexual. Os vermes 

adultos machos e fêmeas vivem no interior dos vasos sanguíneos de mamíferos e 

possuem diferenças morfológicas bem marcantes. 

Os esquistossomos apresentam-se como vermes delgados e longos. O 

macho de S. mansoni mede cerca de 1 cm de comprimento (podendo variar entre 

0,6 cm e 1,4 cm) por 0,11 cm de largura e sua cor é branca. Na extremidade anterior 

traz uma ventosa oral, afunilada, e a pequena distância desta uma segunda ventosa, 

pedunculada, conhecida como acetábulo. O segmento compreendido entre as 

ventosas é cilíndrico. O segmento posterior as ventosas é muito mais longo, 

achatado, porém enrolado de maneira a formar uma calha ou tubo longitudinal, 

conhecido como canal ginecóforo, pois nele costuma estar alojada uma fêmea (Rey, 

2001). 

O revestimento externo dos vermes adulto, o tegumento, é formado por uma 

citomembrana que mostra, à microscopia eletrônica, possuir sete camadas, 

equivalente a uma dupla membrana unitária, revestido por glicocálix, rico em 

carboidratos (Skelly e Wilson, 2006). Esse revestimento encontra-se em contínuo 

processo de renovação, pois enquanto a camada superficial descama, outra nova 
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está sempre em formação internamente. O tegumento exibe grande quantidade de 

pequenos tubérculos, mais abundantes na superfície dorsal (externa) do segmento 

posterior e de aspecto grosseiro; estruturas mais delicadas constituem minúsculos 

espinhos situados na superfície interna das ventosas (Skelly e Wilson, 2006). 

A fêmea tem o corpo cilíndrico, mais longo e mais fino que o macho (de 1,2 a 

1,6 cm de comprimento por 0,016 cm de diâmetro, em média). Parece mais escura e 

acinzentada devido conter em seu tubo digestivo um pigmento derivado da digestão 

da hemoglobina presente no sangue, a hemozoína (Oliveira et al., 2000). As duas 

ventosas são pequenas estando a ventosa acetabular próxima a ventosa oral. O 

tegumento possui poucos tubérculos (Rey, 2001). 

 

 

Figura 1 - Eletromicrografia de um casal (macho e fêmea) de S.mansoni. Fonte: (Davies 

Laboratory Uniformed Services University of the health science, 2009). 

 

 

 Os vermes adultos vivem pareados na luz dos vasos sanguíneos do homem e 

dos outros mamíferos, habitando preferencialmente as vênulas do plexo 

hemorroidário superior e as ramificações mais finas das veias mesentéricas. Neste 

local, a fêmea inicia a postura dos ovos. A fêmea é capaz de produzir de 300 a 3000 
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ovos por dia. Os ovos apresentam um espinho que auxilia retenção nos tecidos, em 

especial no vaso sanguíneo; os ovos atravessam os vasos passivamente com o 

auxílio das células endoteliais (File, 1995) e saindo dos vasos mesentéricos atingem 

a mucosa intestinal. 

 Os ovos, depois de atravessarem a mucosa intestinal, cairem no lumen e 

serem evacuados com as fezes, chegam a alguma coleção de água doce e eclodem 

(sob o estímulo luminoso do sol e a temperatura do ambiente aquático), liberando 

suas larvas, os miracídeos. Os miracídeos nadam em círculos durante algumas 

horas até encontrar moluscos aquáticos do gênero Biomphalaria, nos quais 

penetram em seu tegumento indo se alojar em diversos tecidos do molusco 

(Barbosa, 1995) 

O encontro entre o miracídeo e o molusco é favorecido por fatores como 

fototaxia de ambos organismos e quimiotaxia do miracídeo por substâncias 

secretadas pelo molusco (denominadas genericamente de miraxone). A capacidade 

de penetração do miracídeo se restringe a um período de oito horas após a eclosão 

e sofre interferência direta da temperatura. Ao aderir ao tegumento do molusco o 

miracídeo descarrega o conteúdo de sua glândula de adesão e da glândula de 

penetração, ricas em enzimas proteolíticas que iniciam a digestão dos tecidos do 

molusco. Neste momento os miracídeos agitam-se intensamente com movimentos 

contráteis e rotatórios pela ação da musculatura sub-epitelial e estas duas ações 

combinadas permitem o sucesso da infecção. O processo de penetração no 

miracídeo dura entre 10 e 15 minutos. Nas primeiras 48 horas no interior do corpo 

do molusco, os miracídeos sofrem intensas transformações morfológicas, se 

transformando em uma coleção de células germinativas (de 50 a 100 por miracídeo); 



4 
1. Introdução 

estas então iniciam um intenso processo de multiplicação se transformando em 

esporocistos primários num período de até 72 horas. Estes, por um processo de 

poliembrionia, geram esporocistos secundários (em aproximadamente 18 dias) 

que migram para o hepatopâncreas (principalmente) e o ovotestis do molusco (em 3 

dias), onde começam a sofrer profundas modificações anatômicas se diferenciando 

em cercárias. Um único miracídeo pode gerar cerca de 300 mil cercárias. As 

cercárias, sob ação do estímulo luminoso e a temperatura da água, rompem os 

tecidos do molusco e emergem para o ambiente aquático, onde encontrarão o 

hospedeiro definitivo (Barbosa, 1995). Todo o processo que ocorre no interior do 

hospedeiro intermediário leva em torno de 30 a 40 dias. O número de cercárias 

produzidas varia de um dia para outro, com o ciclo de desenvolvimento dos 

esporocistos, e varia também com a espécie de molusco hospedeiro, sendo muito 

alta em Biomphalaria glabrata, que pode eliminar de 1000 a 3000 cercárias por dia, 

e mais de 100000 durante toda a vida do molusco (Barbosa, 1995). 

As cercárias possuem um comprimento de cerca de 500 micrômetros, 

possuindo um corpo cercariano, e uma cauda bifurcada. Duas ventosas estão 

presentes. A ventosa oral apresenta a terminação das glândulas de penetração que 

possuem uma série de papilas sensoriais; e a ventosa ventral que é maior que a oral 

e apresenta musculatura bem desenvolvida. É principalmente através da ventosa 

ventral que a cercária se fixa na pele do hospedeiro no processo de penetração. A 

cauda da cercária mede quase um terço de milímetro, e em cada lado de sua haste 

células musculares bipolares estão dispostas e lhe imprimem um movimento 

vibratório durante a natação em meio líquido. A cauda precede o corpo nos 

deslocamentos da cercária, e quando em repouso ela se alonga ou se retrai. Na 

água, estas larvas acusam geotropismo negativo e tendem a acumular-se sob a 
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superfície líquida com a cauda virada para a superfície, como um paraquedas 

(Curwen e Wilson, 2003). Estímulos luminosos ou de contato, bem como a agitação 

da água, excitam a atividade natatória, mas esta tende a reduzir-se com o passar do 

tempo. Na medida em que vão se esgotando as reservas energéticas, os parasitas, 

cada vez menos ativos, vão sedimentando. Em temperaturas entre 20 e 24ºC, as 

reservas de glicogênio podem esgotar-se em 8 a 12 horas. As temperaturas mais 

altas aumentam a atividade, mas reduzem o tempo de vida, sobretudo acima de 

27ºC (Curwen e Wilson, 2003).   

Estimuladas pelas substâncias lipídicas da superfície dérmica, as cercárias 

penetram na pele do hospedeiro definitivo, graças à ação lítica dos produtos de suas 

glândulas (proteases) que digerem a matriz extracelular, um dos maiores obstáculos 

para penetração, rica em colágeno, elastina e outras fibras reticulares produzidas 

pelos fibroblastos (Curwen e Wilson, 2003). O processo de penetração se completa 

em poucos minutos (em média 4 minutos), a maior parte das cercárias (74%) 

penetra pelos poros da pele, e a menor parte penetra pela pele lisa (22%) e pelo 

folículo piloso (4%), sendo a cauda abandonada no exterior; somente 6% das 

cercárias permanecem com a cauda no processo de penetração (Haas e Haeberlein, 

2009).  

Assim que se encontrem nos tecidos da pele, os corpos cercarianos 

transformam-se em esquistossômulos, por sofrer mudanças na sua morfologia e 

fisiologia; o sinal para isso consiste no aumento da salinidade do meio. A cercária 

perde seu glicocálix, alonga-se e tem seu tegumento modificado durante o 

desenvolvimento (McKerrow e Salter, 2002). Após a penetração na pele do 

hospedeiro, os corpos cercarianos induzem a liberação de diversas citocinas pró-
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inflamatórias como TNF-α, IL-1, IL-10 que desencadearão um processo inflamatório 

(He et al., 2002). 

A permanência na pele se limita a dois ou três dias, ao fim dos quais o 

parasita penetra em um vaso cutâneo e é passivamente arrastado pela circulação 

sanguínea em direção ao coração e aos pulmões, migração que pode demorar de 4 

a 6 dias (He et al., 2002). Nos vasos pulmonares, as larvas tornam-se mais delgadas 

e mais longas, quadruplicando seu tamanho, agora de cerca de 400 micrometros 

sem aumentar ser peso. Isso facilitaria a migração através da rede vascular 

pulmonar e dos capilares de diversos órgãos até que o parasita chegue ao fígado 

(Rey, 2001). 

O período de migração para o fígado varia de 8 a 30 dias após a invasão 

cercariana. Essa demora é explicada pela migração exclusivamente vascular, 

devendo alguns esquistossômulos circular passivamente várias vezes entre os 

pulmões e diferentes órgãos do hospedeiro, antes de entrarem causalmente em 

alguma artéria que os encaminhem para o sistema porta-hepático. No sistema intra-

hepático os esquistossômulos alimentam-se de sangue, e passam a apresentar no 

interior do seu tubo digestivo a hemozoína; desenvolvem-se e alcançam a fase 

adulta. Os vermes adultos acasalam-se, processo essencial para que as fêmeas 

completem sua maturação; migram para as vênulas da parede intestinal, 

caminhando contra a corrente sanguínea da veia porta e das veias mesentéricas, 

onde iniciam o processo de postura dos ovos (Rey, 2001). A Figura 2 esquematiza o 

ciclo biológico do S. mansoni. 
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Figura 2 - Ciclo biológico do parasita S. mansoni, S. haematobium e S. japonicum. 

Adaptado de (Pearce e MacDonald, 2002). 

 

1.2  A Esquistossomose mansônica 

 A esquistossomose é uma doença parasitária de ocorrência mundial causada 

por várias espécies de parasitas pertencentes ao gênero Schistosoma. As espécies 

do gênero que tem importância epidemiológica são: S. haematobium, agente 



8 
1. Introdução 

causador da esquistosomose vesical ou hematúria do Egito, é encontrado em 

grande parte da Africa, do Oriente Médio; S. japonicum encontrado na China, Japão, 

Ilhas Filipinas, e sudeste asiático; S. intercalatum encontrado no interior da África 

central e S. mansoni encontrado na África, Antilhas e a única espécie encontrada na 

América do Sul (Neves, 2002). 

  A esquistossomose mansônica é uma endemia mundial, ocorrendo em 52 

países e territórios, principalmente na América do Sul, Caribe, África e Leste do 

Mediterrâneo, onde atinge as regiões do Delta do Nilo, além de países como Egito e 

Sudão. É estimado que 200 milhões de indivíduos no mundo sejam afetados pela 

esquistossomose e cerca de 650 milhões de pessoas estão em risco de infecção 

(WHO, 2002). A Figura 3 ilustra as áreas endêmicas e a classificação destas 

conforme o risco de infecção. 

 

Figura 3 - Distribuição geográfica do parasita S. mansoni no mundo (2007) e 

classificação das áreas com base no risco de infecção segundo a Organização 

Mundial da Saúde. Fonte: (WHO, 2008). 
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No Brasil, a transmissão ocorre em 19 estados, numa faixa contínua ao longo 

do litoral, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, na região Nordeste, alcançando 

o interior do Espírito Santo e Minas Gerais, no Sudeste. De forma localizada, está 

presente nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, no Nordeste; Pará, na região 

Norte; Goiás e Distrito Federal, no Centro-Oeste; São Paulo e Rio de Janeiro, no 

Sudeste; Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na região Sul. Atualmente, as 

prevalências mais elevadas são encontradas nos estados de Alagoas, Pernambuco, 

Sergipe, Minas Gerais, Bahia, Paraíba e Espírito Santo. Segundo o Ministério da 

Saúde, no ano de 2007 foram confirmados 113.712 casos da doença 

(Ministério_da_Saúde, 2008). A figura 4 mostra a distribuição geográfica do parasita 

no Brasil.  

 

Figura 4 - Áreas endêmicas e focais da esquistossomose mansônica no Brasil no ano 

de 2004 segundo o Ministério da Saúde. Fonte: (Ministério_da_Saúde, 2005). 
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 No país, a doença é popularmente conhecida como “xistose” ou barriga-

d´agua” As espécies do gênero Schistosoma chegaram às Américas durante o 

tráfico de escravos e com os imigrantes orientais e asiáticos; entretanto, apenas o S. 

mansoni se fixou aqui em virtude da disponibilidade de hospedeiros intermediários 

(pois as demais espécies infectam moluscos de outros gêneros que não o 

Biomphalaria) e condições ambientais semelhantes às da região de origem (Neves, 

2002). 

 A transmissão da esquistossomose ocorre através da penetração ativa das 

cercárias na pele e mucosa. As cercárias penetram mais freqüentemente nos pés e 

pernas por serem áreas do corpo que ficam em contato maior com águas 

contaminadas. O horário em que as cercárias são vistas em maior quantidade na 

água e com maior atividade é entre 10 e 16 horas, quando a luz e calor são mais 

intensos. Os locais onde se dá a transmissão mais freqüente são os focos peri-

domiciliares como valas de irrigação de horta, açudes, lagoas e pequenos córregos 

(Gryseels et al., 2006). 

 A esquistossomose mansônica é basicamente uma doença que decorre da 

resposta inflamatória glanulomatosa em torno dos ovos vivos do parasita. Grande 

parte dos ovos eliminados pelas fêmeas difunde-se na circulação sanguínea, 

disseminando-se por diversos tecidos, acumulando-se especialmente no fígado e 

nas paredes intestinais. O ovo secreta antígenos nos tecidos em torno e são 

elementos fundamentais na formação da reação inflamatória, um dos elementos da 

doença (Boros, 1989). 

 A patogenia da doença está ligada a vários fatores, tais como a cepa do 

parasita, a carga parasitária adquirida, idade, estado nutricional e resposta imunitária 
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do indivíduo e a fase de desenvolvimento do parasita. Os dois mais importantes são 

a carga parasitária e a resposta imune do paciente (Gryseels et al., 2006). A primeira 

alteração notada pelo paciente é a chamada dermatite cercariana ou dermatite do 

nadador, que ocorre na ocasião da penetração de cercárias na pele. Essa alteração 

é caracterizada por edema, erupções cutâneas, formando pequenas pápulas 

dolorosas e prurido intenso, sendo estes sinais mais intensos nas reinfecções 

(Kolarova, 2007). Em função da evolução do parasita à esquistossômulos, que se 

apresentam nos pulmões e fígado a partir da segunda semana após a infecção, o 

indivíduo pode apresentar linfadenia generalizada, febre, esplenomegalia e sintomas 

pulmonares. Devido à maturação dos esquistossômulos nos capilares hepáticos, 

podem ocorrer lesões extensas e circunscritas no tecido hepático, causando a 

hepatite esquistossomótica antes ainda da fase de postura de ovos (Boros, 1989; 

Neves, 2002). 

 A esquistossomose mansônica na sua fase aguda possui uma sintomatologia 

variada, podendo o indivíduo ser um portador assintomático. Na fase pré-postural os 

sintomas são generalizados como mal-estar, febre, problemas pulmonares 

(especialmente tosse), dores musculares, desconforto abdominal e um quadro de 

hepatite aguda como mencionado anteriormente. Em torno 50 dias após a infecção 

os vermes adultos acasalados já se encontram no plexo mesentérico e já iniciaram a 

postura dos ovos; estes ovos são disseminados principalmente na parede do 

intestino levando a áreas de necrose, e causando conseqüentemente enterocolite 

aguda; e no fígado e outros órgãos provocam a formação de granulomas 

simultaneamente, caracterizando a forma toxêmica que pode se apresentar com 

febre, sudorese, calafrios, emagrecimento, fenômenos alérgicos, diarréia, cólicas, 

desinteria, hepatoesplenomegalia, leucocitose com eosinofilia, e alteração discreta 
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das funções hepáticas. Esse período agudo dura cerca de 120 dias após a infecção. 

Essa sensibilidade decresce espontaneamente na fase crônica da doença, 

resultando na redução do tamanho dos granulomas e na redução da sintomatologia 

(Gryseels et al., 2006; Caldas et al., 2008). 

 A fase crônica da esquistossomose pode apresentar grandes variações 

clínicas. Entre os sintomas intestinais destacamos diarréia muco-sanguinolenta, dor 

abdominal e tenesmo; podendo ocorrer fibrose de alças intestinais levando a 

diminuição do peristaltismo e constipação constante. As alterações hepáticas 

surgem após o inicio do processo de ovoposição do parasita e da formação de 

granulomas. A evolução do quadro hepático depende do número de ovos e o grau 

de reação que estes induzem. A princípio apresenta hepatomegalia e com a 

acumulação dos granulomas as alterações se tornarão mais graves; em fases mais 

adiantadas, o fígado poderá se apresentar menor e totalmente fibrosado, 

apresentando muitas saliências e lobulações. Esses granulomas hepáticos poderão 

causar fibrose pepiportal a qual provocará a obstrução dos ramos intra-hepáticos 

trazendo como conseqüência hipertensão portal. Conseqüentemente a hipertensão 

portal poderá intensificar-se causando esplenomegalia (devido a congestão do ramo 

esplênico), formação de varizes esofagianas e ascite (popularmente conhecida 

como Barriga d´água) em casos mais graves, decorrente de alterações 

hemodinâmicas em função da hipertensão portal (Caldas et al., 2008; Manzella et 

al., 2008). 

O diagnóstico da esquistossomose é feito mediante a realização do exame 

parasitológico de fezes, preferencialmente através do método Kato-Katz. Este 

método permite a visualização e contagem dos ovos por grama de fezes, fornecendo 

um indicador seguro para se avaliar a intensidade da infecção e a eficácia do 
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tratamento. O teste da reação em cadeia da polimerase (PCR - Polymerase Chain 

Reaction) e os testes sorológicos possuem sensibilidade ou especificidade suficiente 

e seriam úteis principalmente em áreas de baixa prevalência da doença, ou em 

pacientes com baixa parasitemia e/ou imunodeprimidos, mas não estão disponíveis 

na rotina. A ultra-sonografia hepática é de auxílio no diagnóstico da fibrose hepática. 

A biópsia retal ou hepática, apesar de não indicada para utilização na rotina, pode 

ser útil em casos suspeitos, na presença de exame parasitológico de fezes negativo 

(Ministério_da_Saúde, 2005).  

 O tratamento da esquistossomose se dá pela administração de praziquantel, 

em dose única na concentração de 40 mg/kg, e demonstra uma alta eficácia de 95 a 

98% (Belizario Jr. et al., 2008). O praziquantel é a droga de tratamento por ser 

efetiva, ter baixo custo, baixa toxicidade, ser administrada por via oral em dose 

única. Há muito tempo se conhece que o efeito geral do praziquantel no 

Schistosoma se dá pela alteração da captação de Ca2+ pelo parasita, possivelmente 

atuando nos canais de Ca2+, ocasionando uma contração muscular intensa do 

parasita que provocaria ruptura no tegumento deste e conseqüentemente a morte; 

entretanto, o mecanismo exato de ação ainda não foi completamente desvendado 

(Doenhoff et al., 2008).  Apesar de eficiente, o tratamento com praziquantel e a 

imunidade conferida pela infecção primária não inibem nova re-infecção do 

indivíduo, principalmente o que vive em zona endêmica e tem a necessidade de 

freqüentar locais onde se encontram os moluscos. Em algumas áreas endêmicas, já 

se tem evidências de cepas de S. mansoni resistentes à droga, como por exemplo 

no Norte do Senegal, onde com a administração das doses preconizadas de 

praziquantel se obteve uma taxa de cura de entre 18 a 36% da população, muito 

inferior a normalmente esperada, entre 60 e 95% (Stelma et al., 1995). Além disso, 
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já se observou que cepas de S. mansoni mantidas em laboratóriona presença de 

praziquantel se tornaram mais resistentes à droga após sucessivas passagens (Cioli 

et al., 2004).  

 

1.3 A interação parasita-hospedeiro 

O parasita S. mansoni possui um eficiente sistema de escape da defesa de 

seus hospedeiros, permitindo-lhe viver ao longo de anos nos vasos do sistema 

circulatório destes. Diversos mecanismos de adaptação foram demonstrados entre 

eles o mimetismo molecular de antígenos como o Complexo de Histocompatibilidade 

Maior I e II que são glicolipídeos dos grupos sanguíneos e receptores para 

imunoglobulinas. O parasita promove alteração da expressão de seus antígenos de 

superfície de forma tão dinâmica que o hospedeiro não é capaz de gerar uma 

resposta imune eficiente (Salzet et al., 2000). Outro aspecto interessante da 

interação parasita-hospedeiro é que moléculas produzidas pelo parasita podem 

exercer efeitos na fisiologia do hospedeiro; como exemplo, já foi relatado que 

antígenos purificados dos ovos do parasita desempenham um papel pró-angiogenico 

no fígado dos hospedeitos (Kanse et al., 2005; Van de Vijver et al., 2006).  

Foi demonstrado também que o parasita tem a capacidade de interferir na 

resposta imune do hospedeiro através da interferência na síntese de citocinas como 

Interleucina-6 (Angeli et al., 2001); além disso, esquistossômulos na pele do 

hospedeiro são  capazes de produzir uma molécula pró-apoptótica que promove 

apoptose em linfócitos T  (Chen et al., 2002).  
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Em suma, a partir do momento em que o parasita penetra no hospedeiro, fica 

exposto a uma série de moléculas produzidas pelo hospedeiro que podem atuar 

sobre seu metabolismo e sua fisiologia (Figura 2, quadro em destaque). 

Diversos hormônios humanos já foram descritos por exercerem efeitos no 

parasita. Hormônios do eixo Hipotálamo - Hipófise – Supra Renal como DHEA 

(dehidroepiandrosterona) e cortisol exercem efeito in vitro sobre o processo de 

ovoposição de S. mansoni, além de causar a morte de esquistossômulos 

transformados mecanicamente a partir de cercárias (Morales-Montor et al., 2001a); 

tal efeito também pode ser observado in vivo em infecções de babuínos, onde se 

observou uma correlação inversamente proporcional entre o nível de DHEA e o 

padrão de ovoposição do parasita (Morales-Montor et al., 2001b). Evidências 

indicam que a presença de insulina humana pode regular a captação de glicose pelo 

parasita (Ahier et al., 2008). Além disso, já foi observado que tanto em homens 

como em camundongos a intensidade da infecção por S. mansoni é inversamente 

proporcional aos níveis do hormônio testosterona e do hormônio luteinizante, o que 

sugere que os hormônios sexuais masculinos também desencadeiam um efeito na 

capacidade de infecção do parasita (Nakazawa et al., 1997; Yole et al., 2006). 

Além do efeito de hormônios já foram descritos efeitos de algumas citocinas 

sobre o parasita. Existem evidências de que Interleucina-7 (IL-7) produzida pelo 

hospedeiro vertebrado desempenha um papel importante que promove o 

desenvolvimento do S. mansoni, o sucesso da migração dos parasitas entre os 

pulmões e fígado e a fecundidade das fêmeas (Wolowczuk et al., 1999a; Wolowczuk 

et al., 1999b). Recentemente tem sido demonstrado que o Fator de Crescimento 

Transformante beta (TGF-β) pode agir como um agente regulador da atividade 
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mitótica de células vitelínicas de fêmeas e sobre a produção de ovos (Knobloch et 

al., 2006; Knobloch et al., 2007). 

 Amiri e colaboradores  (Amiri et al., 1992) descreveram o efeito de TNF-α 

humano em S. mansoni induzindo o processo de ovoposição in vivo. Também foi 

demonstrado in vitro que o TNF-α humano diminui o processo de ovoposição e 

aumenta a captação de tirosina em fêmeas tratadas com a citocina humana (Haseeb 

et al., 1996). Além disso, Cheever e colaboradores também  demonstraram in vivo a 

diminuição do processo de ovoposição, sem alterar a fecundidade dos parasitas na 

presença de TNF-α (Cheever et al., 1999). Por fim foi constatado que o TNF-α 

humano auxilia na sobrevivência e viabilidade do parasita no hospedeiro (Davies et 

al., 2004). Entretanto, até o presente momento se compreende muito pouco o 

mecanismo de ação destas moléculas do hospedeiro sobre o parasita. 

Recentemente, diversas moléculas de sinalização, candidatas a interagirem 

com ligantes do hospedeiro vertebrado, tem sido descritas. Já foram identificados os 

receptores para TGF-β tipo I (Davies et al., 1998) e tipo II (Osman et al., 2006) e as 

proteínas envolvidas no processo de transdução de sinal (Loverde et al., 2007). Um 

receptor para hormônio tireotrófico já foi descrito (Wu et al., 2007); além desse, dois 

receptores de insulina também já foram identificados (Khayath et al., 2007), 

juntamente com outros receptores tipo tirosina kinase (Ahier et al., 2009). Somado a 

isso, receptores para somastostatina já foram detectados na superfície do parasita 

(Chatterjee et al., 2007). Todas estas moléculas em conjunto fazem emergir 

hipóteses para os mecanismos de interação de moléculas do hospedeiro com o 

parasita. Entretanto, até o presente momento nenhum mecanismo e molécula alvo 

foram descritos para explicar o efeito observado de TNF-α no S. mansoni. 
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1.4 Genoma e transcriptoma do S. mansoni 

O parasita S. mansoni possui um complexo genoma que contém cerca de 270 

milhões de pares de bases dispostas em 8 cromossomos, sendo um deles sexual 

(Simpson et al., 1982).  

O projeto de seqüenciamento em larga escala de ESTs (Etiquetas de 

seqüências transcritas) de S. mansoni, coordenado pelo Prof. Sergio Verjovski-

Almeida em 2003 (Verjovski-Almeida et al., 2003), gerou um conjunto de  163.586 

ESTs do transcriptoma do S. mansoni que, depois da filtragem dos dados, foram 

agrupadas em um conjunto não-redundante de 30.988 SmAEs (Schistosoma 

mansoni Assembled EST sequences). Utilizando o conjunto dos dados de SmAEs 

gerados foi estimado que cerca de 92%  dos 14000 genes previstos do S. mansoni 

tiveram fragmentos seqüenciados no projeto. No mesmo período 43.707 ESTs de S. 

japonicum foram seqüenciados e agrupados um conjunto de 13.131 genes previstos 

(Hu et al., 2003) aumentando substancialmente o conjunto de seqüências de 

Schistosoma depositadas no GenBank. 

Os resultados obtidos com o projeto de seqüenciamento do genoma do 

parasita S. mansoni, inicialmente coordenado pela TIGR (The Institute for Genomic 

Research) e pelo Wellcome Trust Sanger Institute, foram publicados recentemente 

(Berriman et al., 2009), onde se vê que 363 milhões de bases foram seqüenciadas. 

Após a montagem, 50% destas seqüências foram alocadas em 5.745 scaffolds que 

possuem pelo menos 824,5 kb. 40% do genoma de S. mansoni é composto por 

elementos repetitivos. Foram preditos 11.809 genes (com tamanho médio de 4.7 kb) 
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que dão origem a 13.197 transcritos (com tamanho médio de 1.692 bases). O 

assembly está disponível no GenBank e também no site do projeto 

(ftp://ftp.sanger.ac.uk/pub/pathogens/Schistosoma/mansoni/genome). Neste mesmo 

período, foi publicado o genoma de S. japonicum (Liu et al., 2009), que juntamente  

com o genoma de S. mansoni, e os conjuntos de dados gerados pelos projetos de 

seqüenciamento de ESTs  abre as portas para a comunidade científica explorar este 

novo universo de informação sobre a complexa biologia dos parasitas.  

 

1.5 A tecnologia de microarrays de DNA no estudo do transcriptoma de 

S. mansoni 

A análise da expressão gênica com microarrays ou microarranjos de DNA é 

uma tecnologia amplamente difundida que permite o estudo de centenas de 

moléculas diferentes simultaneamente. Esta capacidade de análise fez da técnica de 

microarray a técnica que mais se difundiu nos últimos 15 anos. Uma plataforma de 

microarray consiste em uma fase sólida onde são depositadas centenas de sondas 

(probes) para a captura de moléculas alvos (target) que serão marcadas e 

capturadas através do processo de hibridização. As sondas podem ser constituídas 

de produtos de PCR (constituindo um microarray de cDNA), oligonucleotídeos de 25 

a 60 pb (constituindo um oligoarray) ou plasmídeos bacterianos; para a análise de 

genomas e transcriptomas. Outros tipos de probes podem ser usados como 

proteínas e anticorpos em outras aplicações da técnica (Dufva, 2009). A tecnologia 

de microarray pode ser utilizada em diversas aplicações, sendo as mais freqüentes o 

estudo da genotipagem em larga escala, estudo do perfil de expressão gênica, 

estudo comparativo de genomas, dentre outros.  
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Uma das maiores aplicações da técnica de microarrays é o estudo da 

expressão gênica em larga escala, utilizando para isso uma pequena quantidade de 

amostra. É possível comparar duas amostras diferentes sobre uma mesma 

superfície, marcando as moléculas de cada amostra com fluoróforos diferentes (Cy3 

ou Cy5), permitindo a comparação do perfil de expressão dos genes em duas 

condições distintas. A figura a seguir (Figura 5) esquematiza a metodologia de 

microarray. 

 

Figura 5 - Representação esquemática da metodologia de microarranjos (microarrays) 

de DNA. Fonte: Adaptado de (Alsberg, 2003). 

  

Após a publicação dos projetos de transcriptoma de S. mansoni (Verjovski-

Almeida et al., 2003) e S. japonicum (Hu et al., 2003)  um grande conjunto de 

seqüências de ESTs foi disponibilizado para a comunidade científica, iniciando uma 

importante era pós-genômica/transcriptomica onde a tecnologia de arrays tem sido 
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amplamente utilizada para o estudo do perfil de expressão gênica do parasita. Nos 

últimos anos cerca de 20 trabalhos foram publicados utilizando a tecnologia de 

microarrays aplicada ao estudo do transcriptoma de S. mansoni; esta tecnologia tem 

sido freqüentemente utilizada para o estudo do perfil de expressão gênica entre 

machos e fêmeas do parasita nas mais diversas condições (Hoffmann et al., 2002; 

Fitzpatrick et al., 2004; Fitzpatrick et al., 2005; DeMarco et al., 2006; Fitzpatrick e 

Hoffmann, 2006; Waisberg et al., 2007; Fitzpatrick et al., 2008; Waisberg et al., 

2008) e para o estudo da diferença de expressão gênica nos diferentes estágios de 

desenvolvimento do parasita (Dillon et al., 2006; Vermeire et al., 2006; Gobert et al., 

2007; Jolly et al., 2007). Todos estes trabalhos indicam a grande aplicabilidade da 

tecnologia de microarrays para o estudo do perfil de expressão gênica do parasita, 

auxiliando no entendimento da complexa biologia do genoma e transcriptoma de S. 

mansoni. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Padronização e construção de um chip contendo 4000 fragmentos de 

diferentes genes, que serão selecionados a partir das ESTs obtidas no 

“Schistosoma mansoni EST Genome Project”.  

A partir da construção da plataforma de microarray, os objetivos deste 

trabalho podem ser divididos em dois grandes grupos: 

 

2.1  Estudo do perfil de expressão gênica do parasita entre os 

diferentes estágios de desenvolvimento: 

 Avaliar a diferença de expressão entre vermes machos e fêmeas (em 

colaboração com Dr. Ricardo DeMarco) 

  Analisar os perfis de expressão gênica do parasita entre os estágios 

de desenvolvimento a fim de encontrar os genes possivelmente 

responsáveis pela diferenciação do S. mansoni. 

 Estudo posterior dos genes identificados como diferencialmente 

expressos pelos experimentos com microarrays de DNA, com a 

caracterização funcional destes. 

 

2.2 Estudo do efeito do TNF-α humano em S. mansoni 

 Caracterização do possível gene homólogo ao receptor de TNF-α em 

S. mansoni 
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 Realização experimentos de tratamento in vitro de esquistossômulos e 

vermes adultos expostos ao TNF- α humano. Análise do efeito do TNF-

α humano no perfil de expressão gênica do esquistossômulos e vermes 

adultos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1  Obtenção, purificação e deposição em lâmina de vidro de produtos 

de PCR para microarranjos de DNA  

As amplificações por PCR foram feitas diretamente a partir de cultura de 

células bacterianas, em placas de 96 poços, em um volume total de reação de 

100ul. A reação de PCR era preparada na seguinte concentração: MgCl2 1,5 mM, 

Taq Buffer 1x, dATP 0,2 mM, dGTP 0,2 mM, dCTP 0,2 mM, dTTP 0,2 mM, Taq 

polimerase 1 U/100 l , primer T7 100 pmol/100 l, primer SP6 100pmol/100 l. A 

reação de PCR foi feita em um Termociclador DNA engine PTC-225 (MJ Research) 

segundo um programa de 40 ciclos de desnaturação a 95 oC por 2 minutos, 

anelamento a 60 oC por 1 minuto, polimerização a 72  oC por 3 minutos, finalizada 

por incubação a 72 oC por 10 minutos.  

Após este processo foi realizada a purificação dos produtos de PCR, 

utilizando para tal a placa de 96 poços MultiScreen – PCR Plates Manu 030 

(Millipore). As amostras eram colocadas sobre a placa e centrifugadas a 4000 rpm 

por 4 minutos; após descartar o filtrado, as amostras (já aderidas na placa) eram 

lavadas quatro vezes com 200 l de água destilada e deionizada estéril (no mesmo 

tempo e centrifugação do passo anterior). Para recuperar os produtos de PCR 50 l 

de tampão fosfato (KH2PO4)  10mM eram colocados em cada poço, a placa era 

colocada em agitador automático por 5 minutos e logo após os 50 l onde estavam 

os produtos de PCR eram recuperados aspirando-os pelos poços (sem 

centrifugação). Os produtos foram então submetidos à eletroforese em gel de 
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agarose (Figura 10) com brometo de etideo, as imagens foram capturadas utilizando 

o programa Liscap (GE Biosciences) e os DNAs quantificados utilizando o programa 

Imagemaster total lab 2.01 (GE Biosciences). 

Para a confecção dos arranjos de DNA, os produtos de PCR purificados 

foram manualmente rearranjados das placas de 96 poços para placas de 384 poços. 

No processo de rearranjo, quinze microlitros de produto de PCR purificado foram 

misturados com igual volume de DMSO. O conjunto de produtos de PCR foi 

depositado em lâminas espelhadas tipo 7 silanizadas, usando o equipamento 

Generation III Microarray Spotter™ (Amersham Pharmacia Biotech). Após a 

deposição dos fragmentos de DNA, as lâminas foram submetidas a 50mJ de luz UV 

e armazenadas em dessecador. Como um controle de qualidade do processo de 

manufatura dos arranjos, uma das lâminas de cada lote foi corada com VistraGreen  

(Amersham Biosciences) e seus sinais foram quantificados somente para a 

verificação de que a deposição ocorreu de forma aproximadamente homogênea por 

toda a lâmina.   

 

3.2  Obtenção dos parasitas nos diferentes estágios de 

desenvolvimento 

O Laboratório de Malacologia do Instituto Butantan, coordenado pela Profa. 

Toshie Kawano, em um trabalho com a colaboração de Patricia Miyasato, e o Setor 

de Parasitologia do Instituto Adolfo Lutz, coordenado pela Dra. Cibele Gargioni, 

mantêm o ciclo do parasita e nos cederam material de todos os estágios para a 

execução dos experimentos realizados neste trabalho. 
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3.2.1  Experimentos com vermes adultos 

 Os vermes adultos são imediatamente recolhidos após perfusão portal. Os 

vermes são separados em macho e fêmea com o auxílio de um pincel e depois são 

estocados em RNAlater (Ambion) a fim de manter a integridade das moléculas de 

RNA. Após ficarem por 24 horas à 4 oC, os vermes eram conservados em à -20 oC. 

Para experimentos com vermes adultos onde se necessita a permanência destes em 

presença de hormônios humanos e citocinas, logo após a perfusão os vermes são 

cuidadosamente recolhidos em placa de Petri em meio RPMI acrescido de soro fetal 

bovino (10%) e antibióticos, além do hormônio ou citocina na concentração de 

interesse. Os vermes são mantidos em estufa de CO2 (5%) a 37 oC pelo tempo 

necessário. Após a indução os vermes são recolhidos e armazenados em RNAlater. 

3.2.2  Obtenção de ovos de Schistosoma mansoni e de miracídeos livres de 

contaminação de tecidos do hospedeiro    

 O procedimento a ser descrito baseia-se na metodologia de Dalton e 

colaboradores (Dalton et al., 1997). Fígados de hamters infectados por S. mansoni 

(cerca de 40 dias de infecção) são extirpados e imediatamente picotados com o 

auxílio de uma lâmina. Cerca 4 fígados picotados são colocados em tubo tipo Falcon 

de 50 ml em solução  PBS (Phosphate-buffer saline) juntamente com  10 mg de  

colagenase B e 2µl de Penicilina-Streptomicina (10.000U/ml de Penicilina e 10mg/ml 

de Streptomicina). A mistura é incubada overnight a 37°C em agitador. Os tubos são 

então centrifugados a 400g por 5 minutos a 4 °C. Retira-se o sobrenadante e 

resuspende-se o pellet em 50 ml de PBS. Esta lavagem é repetida mais duas vezes, 

com a exceção de que na última resuspende-se o pellet em 25 ml de PBS. A mistura 

resuspendida é filtrada em duas peneiras: uma de 250 µm e outra de 150 µm, em 
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um sistema a vácuo. O filtrado é centrifugado a 400g por 5 minutos a 4°C, o 

sobrenadante é descartado e o pellet resuspendido em 5 ml de PBS e aplicado no 

topo de uma coluna de Percoll (constitutída de  8 ml Percoll e 32ml de solução de 

sacarose 0,25 M) em tubo Falcon 50 ml e em seguida deve ser centrifugado a 800 g 

por 10 minutos a 4 °C. As células do fígado ficam no topo da coluna e devem ser 

removidas com uma pipeta. Os ovos formam um pellet no fundo do tubo e devem 

ser retirados com uma pipeta e lavados 3 vezes em PBS contendo 1mM de EDTA e 

1mM de EGTA em um tubo Falcon de 15 ml a 30 g por 2 minutos a 4°C. Na última 

lavagem os ovos devem ser resuspendidos em 0,5 ml de PBS e aplicados em uma 

segunda coluna de Percoll (constituída de 2,5 ml de Percoll e 7,5 ml de solução de 

sacarose 0,25 M em um tudo Falcon de 15 ml) e centrifugados a 800 g por 10 

minutos a 4°C. Após isso, os ovos devem ser lavados mais três vezes com PBS 

centrifugando-os a 30 g por 2 minutos a 4 °C.  

 Com os ovos isolados, pode-se extrair RNA imediatamente ou fazê-los 

eclodir, liberando os miracídeo. Para a eclosão dos ovos deve-se colocá-los em 

água milli-Q, incubando os tubos em banho-maria a 22 °C sob intensa fonte 

luminosa. Entre 15 e 30 minutos os miracídeos começam a eclodir. A cada hora, os 

miracídeos devem ser recolhidos, colocados no gelo por 30 minutos, centrifugados e 

estocados em RNAlater. Após a coleta deve-se repor a água para que os ovos 

continuem a eclodir. 

3.2.3 Preparação e cultivo de esquistossômulos 

 O procedimento que será descrito a seguir baseia-se na metodologia de 

Basch (1981).  Primeiramente deve-se colocar os meios ELAC e M-169 em banho a 

37 ºC e os tubos tipo falcon de 50 ml com cercárias no gelo por 30 minutos. 
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Centrifugar os tubos por 1 ou 2 minutos a 1000 rpm a 4ºC. Despejar o sobrenadante 

de uma vez (em béquer com etanol absoluto (descarte). Trabalhando no fluxo 

laminar em condições estéreis, colocar 1 ml do ELAC e colocar no 1º tubo contendo 

o pellet de cercária. Misturar delicadamente com a pipeta (para homogeneizar), para 

dissolver o pellet.Transferir o conteúdo deste 1º tubo para o 2° tubo contendo as 

cercárias e misturar delicadamente. Repetir este procedimento até o 5º tubo. No 

final, colocar o conteúdo desses 5 tubos em um tubo Falcon de 15 ml (tubo A).  

Pipetar novamente 1 ml do meio ELAC no 1º tubo e repetir todo o procedimento até 

o 5º tubo e transferir para o tubo (A). Descartar os tubos falcons de 50 ml no béquer 

de descarte. Tampar o tubo (A) com parafilm e ajustar o vórtex no máximo. 

“Vortexar” o tubo por 1 minuto e meio, para quebrar as caudas das cercárias 

(transformação mecânica). Deixar decantar por alguns minutos. Retirar o 

sobrenadante, deixando apenas um pouco do meio (onde estão os corpos de 

cercárias); é importante não tocar no pellet decantado e descartar o meio das 

lavagens no béquer. Colocar 5 ml de ELAC no tubo Falcon de 15 ml (A). 

Homogeneizar com a pipeta umas 5 vezes (devagar, sem borbulhar). Deixar 

sedimentar por 5-6 minutos  Retirar novamente o sobrenadante. Repetir as lavagens 

até que todos os corpos cercarianos estejam livres das caudas. Trocar os tubos, 

para evitar contaminação, e continuar as lavagens. Colocar aproximadamente de 10 

a 20 ml (dependendo da quantidade de corpos cercarianos) do meio M-169 em 

garrafa(s) estéril(eis). Para retirar os esquistossômulos dos tubos Falcon de 15 ml, 

colocar 1 ml de M-169 em cada tubo e misturar por pipetagem, transferindo para a 

garrafa estéril. Deixar as garrafas na estufa a 37º C pelo tempo necessário 

(rotineiramente 7 dias). A Figura 6 ilustra os vermes obtidos nos passos do processo 

de cultivo de esquistossômulos. 
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Figura 6 - Etapas do processo de transformação e cultivo de esquistossômulos. A) No 

centro da imagem se vê uma cercária inteira e duas caudas, no início do processo após a 

quebra mecânica e antes das lavagens (200x). B) Caudas de cercárias quebradas e 

retiradas no processo de lavagem (100x). C) Corpos cercarianos que são levados para o 

cultivo a fim de se desenvolverem em esquistossômulos (100x). 

 

 Após um período de cultura para recuperação e acomodação dos 

esquistossômulos, colocar o hormônio ou citocina (indução do experimento) na 

concentração desejada, e incubar pelo tempo necessário; caso o cultivo tenha 

objetivo somente de conseguir esquistossômulos sem nenhum tipo de indução 

manter os parasitas incubados nas garrafas de cultura sem adição. Após a 

incubação, deixar as garrafas em pé aproximadamente 5 minutos para que as larvas 

(esquistossômulos) sedimentem.  Retirar parte do meio utilizando uma pipeta. 

Transferir as larvas junto com mais ou menos 10 ml do meio restante para um tubo 

Falcon de 15 ml. Centrifugar por 1 minuto 1000 rpm. Retirar o meio. Adicionar 

aproximadamente 5 ml de solução salina (0,85%) ou PBS no tubo Falcon. 

Centrifugar novamente. Transferir as larvas para microtubo (eppendorf) contendo 

RNA later (1,5 ml). Deixar o tubo na geladeira por 24 horas. Transferir para – 20º C. 
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3.3 Extração de RNA mensageiro e Total e tratamento com DNAse 

 Para experimentos realizados com vermes adultos (comparação macho e 

fêmea) mRNA foi extraído utilizando o kit  de resina de afinidade com beads 

magnéticos MACS (Miltenyi Biotec) segundo o protocolo do kit; a massa inicial para 

a extração é de  300 mg de vermes. Os parasitas foram homogeneizados com a 

ajuda de um disruptor do tipo Polytron, e o mRNA foi recuperado no último passo em 

50 l de tampão de eluição de mRNA do kit.  

 Para experimentos realizados com esquistossômulos, e com demais vermes 

adultos (tratados com TNF-α ou não) o RNA total foi extraído utilizando-se Trizol 

(Invitrogen). Para isso, os parasitas eram acumulados até que se alcançasse um 

pouco menos que 100 mg, e eram seguidas as recomendações para extrações 

feitas com quantidade de tecido inferior a 100 mg, conforme recomendação do kit. O 

RNA total obtido foi ressuspendido entre 20 e 50 l de tampão de ressuspensão de 

RNA do kit. 

 Os RNA obtidos foram quantificados no equipamento NanoDrop (ND-1000 

Spectrophotometer) e sua qualidade era avaliada através de eletroforese capilar no 

equipamento Agilent 2100 Bioanalyser (Agilent Technologies) de acordo com a 

recomendação do fabricante. 

 As amostras de RNA total foram tratadas com DNAse I (QIAGEN), em 

termperatura ambiente por 15 minutos e purificadas com o RNAeasy mini Kit 

(QIAGEN) conforme a recomendação do fabricante. Após o tratamento a qualidade 

das amostras era avaliada através de eletroforese capilar no equipamento Agilent 

2100 Bioanalyser (Agilent Technologies). 
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3.4  Síntese, marcação e purificação do alvo de cDNA 

A síntese do cDNA a partir de 1 g mRNA foi feita utilizando o Kit SuperScript 

Indirect cDNA Labeling System (Invitrogen), foram utilizados primers tipo random 

hexamers e oligo-dT, e a transcrição reversa foi realizada à 42ºC por 3 horas 

segundo as recomendações do fabricante. Para marcar o cDNA com aminoalil-dUTP 

utilizamos os fluoróforos Alexa 555 (espectro similar a Cy3) e Alexa 647 (espectro 

similar a Cy5) ressuspendidos em DMSO e misturados ao cDNA por 2 horas.    

Os alvos de cDNA marcados foram purificados adicionando a elas 120 l de 

tampão de ligação (acetato de potássio 150 mM / guanidina 5,3 M), após isso, todo o 

volume foi transferido para um poço da placa de purificação de 96 poços (Millipore 

Multiscreen filter plate) e a placa foi centrifugada a 1000xg por 1 minuto a 25 C, 

cada poço foi lavado 4 x com etanol 80%, com centrifugação a 1000xg por 1 min a 

25 C, exceto a última lavagem que foi realizada com centrifugação a 3500rpm por 5 

minutos. Os alvos marcados foram eluídos 2 vezes com 45 l de Tris-HCl pH 8,0 

10mM, com centrifugação de 3000rpm por 5min. O volume total de alvo foi 

acondicionado em frasco âmbar e uma pequena alíquota do alvo (2 l) foi 

quantificada em NanoDrop (ND-1000 Spectrophotometer). Após isso os alvos eram 

secos em SpeedVac à 30ºC. 

 

3.5 Hibridização automática (plataforma cDNA com 4k) 

Os alvos marcados e secos foram ressuspensos com 28,75 l de água mili-Q 

tratada com dietil-pirocarbonato (DEPC). O alvo marcado com Cy3 foi misturado com 

o marcado com Cy5, fornecendo um volume total de 57,5 l. Foram adicionados 
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57,5 l de tampão de hibridização (Microarray Hybridization Buffer - Amersham 

Biosciences) e 115 l de formamida. As soluções foram incubadas a 92 C por 2min 

e colocadas em gelo logo em seguida. A lâmina de vidro foi limpa com nitrogênio e 

colocada na câmara do ASP. Os 230 l de solução contendo os alvos marcados 

foram aplicados com uma seringa na câmara de hibridização do equipamento ASP 

(Automated Slide Processor- Biogem). A hibridização ocorreu por 16h, a 42 C e, 

após este tempo, foram efetuadas automaticamente as lavagens como para o 

protocolo de hibridização manual. 

A leitura dos sinais foi feita utilizando-se o scanner confocal (Generation III 

Scanner™, GE Biosciences) com os fotomultiplicadores em 600 V para ambos os 

canais ou 700 V para Cy3/ 750 V para Cy5. Os arquivos obtidos foram nomeados de 

acordo com o código de barras das lâminas e a voltagem utilizada. 

 

3.6  Amplificação de RNA total  

3.6.1 Amplificação de RNA para a plataforma de 4k 

 Duas metodologias distintas foram utilizadas. Para o experimento com 

amostras de vermes adultos tratadas com TNF-α humano foi utilizado o kit Indirect 

Linear RNA Amplification kit for Microarrays (Invitrogen) conforme a recomendação 

do fabricante. A outra metodologia utilizada, para os experimentos de hibridização 

entre os estágios, foi baseada na metodologia descrita por (Wang et al., 2000). Um 

esquema ilustrativo das etapas de amplificação de RNA está apresentado na Figura 

7. Partindo de 1 g de RNA total de vermes adultos, fizemos uma reação para 

síntese de cDNA simples fita. Para isto colocamos 0.5 g de oligo dT-T7 (que contém 



32 
3. Materiais e Métodos 

 

a sequencia do promotor para a T7-RNA RNApolimerase), incubamos à 65ºC por 5 

minutos; após esfriar em gelo adicionamos tampão First Strand (1X), primer TS 

(0.5 g), dNTP 10mM (2 l), Rnasin Rnase Inhibitor (1 l) e enzima SuperScriptIII 

(2 l), incubamos esta reação à 42ºC por 1h e 30 minutos. 

 Após a síntese da primeira fita, procedemos a degradação e síntese da fita 

complementar do cDNA. Para tal montamos a reação que se segue: 3 l de dNTP 

10mM, Tampão Taq Advantage (1X), Advantage cDNA polimerase mix (3 l), RNAse 

H 1U, água qsp 128 l. Incubamos a 37ºC por 5 min (para digerir mRNA), depois 

94ºC por 2 min, 65ºC por 1 min e 70ºC por 30 min. Logo após paramos a reação 

com 7.5 l de solução 1M NaOH com 2mM de EDTA a 65ºC. Uma vez com o cDNA 

dupla fita procedemos a purificação deste através do isolamento com fenol-

clorofórmio-isoamil álcool e precipitação com etanol. Para isto adicionamos 0.2 g de 

acrilamida linear na amostra e adicionamos 160 l de fenol:clorofórmio:álcool aos 

tubos Phase Lock Gel (PLG) (após estes terem sido centrifugados por 1 min a 

13000rpm). Transferimos a amostra com acrilamida a este tubo PLG e 

homogeneizamos a amostra. Centrifugamos por 6 min à 13000rpm, logo após 

transferimos a fase aquosa para um novo tubo contendo 75 l de 7.5 M de acetato de 

amônia e adicionamos 1ml de Etanol 100%, misturamos e centrifugamos por 20min 

a 14000 rpm a temperatura ambiente. Lavamos com 500 l de etanol 100% e 

centrifugamos novamente por 8 min na mesma velocidade anterior. Repetimos esta 

última lavagem e deixamos secar o pellet. A amostra é ressuspensa com 8 l de 

água DEPC. 

 Após a purificação iniciamos o processo de transcrição in vitro; para isso 

montamos uma reação com: 2 l de cada NTP (A,U,G,C) 75mM, 2 l de tampão e 2 l 
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do Mix de enzima (T7 RNApolimerase, com inibidor de RNase) e adicionamos o 

cDNA dupla fita. Incubamos à 37ºC por 6 horas. Logo ao fim da transcrição, 

purificamos o RNA amplificado (aRNA) com Trizol (Invitrogem) segundo as 

recomendações do fabricante. Este é o fim do primeiro round de amplificação de 

RNA; após a obtenção desta fração de aRNA repetimos todo o processo para 

aumentar a eficiência de amplificação. A única diferença é que para a etapa de 

transcrição in vitro utilizamos também amino-alil-dUTP para que posteriormente o 

aRNA possa ser  marcado com corantes fluorescentes (Cy3 ou Cy5 reativos com 

amino-alil) e na última etapa de purificação antes do acoplamento com os fluoróforos 

tratamos a amostra com DNase. Para proceder a reação de acoplamento deve-se 

secar no Speedvac 5 g de aRNA, ressuspender em tampão bicarbonato (0.1M pH8-

9) e ressuspender o corante em DMSO (colocar 3 l na reação). Incubar por 1hora e 

depois adicionar 6 l hidroxilamina 4M. Por fim purificar a amostra com o kit da 

Qiagen RNEasy clean-up conforme instruções do fabricante. Proceder à hibridização 

como descrito. 
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Figura 7 - Esquema ilustrativo das etapas do processo de amplificação de RNA 

mensageiro a partir de RNA total. 
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3.6.2 Amplificação de RNA total para a plataforma comercial 44k Agilent 

Technologies; hibridização, lavagem e scanning da plataforma 

 300 ng de RNA total, previamente tratado com DNAse QIAGEN por 15 

minutos a temperatura ambiente e purificados com RNeasy mini kit foram utilizadas 

para obtenção de cRNA marcado com Cy3 ou Cy5,  utilizando o kit Low input RNA 

Amplification Kit (Agilent Technologies). O cRNA obtido foi purificado utilizando 

RNeasy mini kit conforme as instruções do fabricante.  A Figura 8 esquematiza as 

etapas do processo de amplificação de RNA utilizando o kit. 

 825 ng de cRNA marcado com Cy3 e 825 ng de cRNA marcado com Cy5 

foram utilizados para preparação da solução de hibridização; a estes adicionamos 

11µl de  10X blocking agent e 2.2 de 25X Fragmentation buffer, e a preparação foi 

incubada a 60ºC por 30 minutos para a fragmentação do cRNA. A hibridização foi 

manualmente realizada, depositando a solução entre a lâmina e lamínula, e estas 

foram colocadas na câmara de hibridização que foi incubada sob agitação de 10 

rpm/min a 65ºC por 17 horas.  Após a retirada da lâmina e lamínula a lavagem foi 

realizada conforme as recomendações da Agilent Technologies. As lâminas foram 

lidas no scanner Gene Pix 4000B (Molecular Devices), utilizando a função Auto PMT 

a qual seleciona as voltagens dos fotomultiplicadores (PMTs) dos canais de Cy3 e 

Cy5 de forma que a razão das intensidades dos canais fique mais próxima de 1.   
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Figura 8 - Representação esquemática do processo de amplificação de RNA 

utilizando a metodologia e reagentes propostos pela empresa Agilent 

Technologies. 
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3.7 PCRs (Polymerase Chain Reaction – Reação em cadeia da 

Polimerase) 

3.7.1  PCR em Tempo Real  

1,5 µg de RNA total de cada situação experimental foram utilizados para a 

síntese de cDNA utilizando 50 pmol primers handom hexamers e 200U da enzima 

Super Script III (200U/ul, Invitrogen), numa reação de volume final de 21 ul. 

Transcrições reversas sem enzimas foram feitas em paralelo como controles 

negativos (para detecção de contaminação com DNA genômico). Os primers foram 

desenhados utilizando o programa Primer Express (Applied Biosystem) usando os 

parâmetros default. As reações de PCR em tempo real foram realizadas em 

triplicatas num volume de 20 µl por reação contendo 10 µl de Sybr Green Master Mix 

(Applied Biosystem), 10 pmol de cada primer e 0,15 µl do cDNA gerado na reação 

de transcrição reversa. PCR em tempo real foi realizada utilizando o equipamento  

GeneAmp 5700 Sequence Detector (Applied Biosystem), ou o equipamento 7500 

Real Time PCR System (Applied Biosystem),  em 40 ciclos de acordo com as 

instruções do fabricante. Os produtos da PCR foram submetidos à eletroforese em 

gel de agarose 3% corado com Brometo de Etídio.   

3.7.2 PCR em Tempo Real fita específica 

O RNA total isolado foi tratado com DNAse (conforme descrito anteriormente). 

cDNA com orientação fita específica  foi sintetizado utilizando 3 µg de RNA tratado 

com DNAse para cada reação usando 200 U da Super Script III (200 U/μl, 

Invitrogen) e 50 pmol de primers específicos para cada fita  (primer 1 ou 2) de cada 

gene num volume final de 21 ul. Transcrições reversas sem primer e sem enzima 
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foram realizadas paralelamente como controles negativos. Os primers foram 

desenhados utilizando o programa Primer Express (Applied Biosystem) usando os 

parâmetros default. As reações de PCR em tempo real foram realizadas em 

triplicatas num volume de 20 µl por reação contendo 10 µl de Sybr Green Master Mix 

(Applied Biosystem), 10 pmol de cada primer e 0,45 µl do cDNA gerado na reação 

de transcrição reversa. PCR em tempo real foi realizada utilizando o equipamento  

GeneAmp 5700 Sequence Detector (Applied Biosystem) com 33 ciclos de acordo 

com as instruções do fabricante. Os produtos da PCR foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose 3% corado com Brometo de Etídio.   

3.7.3 PCRs para obtenção de fragmentos transcritos para clonagem e 

seqüenciamento. 

 cDNA foi sintetizado com 1,5 µg de RNA total de vermes adultos, primers 

handom hexamers e 200U da enzima SuperScript III (200U/ul, Invitrogen) numa 

reação de transcrição reversa de volume total 21 µl utilizando o programa 65 oC 5 

minutos, 50 oC 50 minutos, 85 oC 5 minutos . 

Nas reações de PCR foram utilizados primers específicos. Como molde foi 

utilizado cDNA sintetizado conforme descrito no parágrafo anterior. Foi utilizada Taq 

Advantage II (BD Bioscience) e 200 nM de cada primer específico, seguindo o 

seguinte protocolo: 40 ciclos cada um a 95 ºC por 30 segundos, 49 ºC a 57 ºC 

(conforme os primers utilizados, descritos na Tabela 1) por 30s e 68 ºC por 3 

minutos, seguido por uma extensão final a 68 ºC por 3 minutos. Os produtos da 

amplificação foram verificados em gel de agarose 1% corado com Brometo de 

Etídio. Os produtos de PCR purificados da eletroforese utilizando o kit Gel Extraction 

Kit (QIAGEN), foram clonados em pGEM-T Easy (Promega) segundo as 



40 
3. Materiais e Métodos 

 

especificações do fabricante e transformados por eletroporação em cepas DH10b de 

Escherichia coli. 

 

3.8 RACE 3´ e 5´ (Rapid Amplification of cDNA Ends) 

 Para os experimentos de RACE 3‟ e 5´ foi utilizando o kit Rapid Amplification 

of cDNA Ends 3’ Kit (Invitrogen) e  Rapid Amplification of cDNA Ends 5’ Kit 

(Invitrogen) respectivamente, de acordo com as recomendações do fabricante; os 

primers utilizados estão descritos na Tabela 1. Os produtos de PCR obtidos foram 

clonados em vetor pGEM T-Easy, e transformados por eletroporação em cepas 

eletrocompetentes DH10b de Escherichia coli. 
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Tabela 1- Primers utilizados nos experimentos de clonagem de RT-PCR em Tempo Real 

 

Experimento Nome do Primer Sequencia do Primer OBS 

RACE 5´ SmTNFR 

RACE 5-1 TTTACATGGTCGGCATTGTG 
Seta 1, na 

Figura 18. 

RACE 5-2 TTGCCAGGTTCACATTTACG 
Seta 2, na 

Figura 18. 

Amplificação da ponta 5´  

SmTNFR 

5´end FW1 AAGACATTAACACAACCATTTGGAACTACTTAC 
Seta 7, na 

Figura 18. 

5´end FW2 GATTTGTAATTTCTACGTGGAACTGGACTAAC 
Seta 6, na 

Figura 18. 

5´end FW3 TTATCAGTTTGTTCATTCATTTGATGCACACAC 
Seta 5, na 

Figura 18. 

5´end RV1 GCTACTGTTTCATTGTTCTCATTGCTACTG 
Seta 4, na 

Figura 18. 

5´end RV2 CAGTTTGTATTTCCACAATATACACCAGTTC 
Seta 3 na 

Figura 18. 

Amplificação da região 

central do gene SmTNFR 

TNF-ext-fw GGATCCACTCATATTCCAAAGTGAAAC 
Seta 8, na 

Figura 18. 

TNF-int-rv CTCGAGAGCAGTTGTTTGAGCTTCCATAG 
Seta 9, na 

Figura 18. 
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RACE 3´ SmTNFR 

RACE 3´GSP1 GACAATAATAACAAATCCAATCAAATGTTGC 
Seta 10, na 

Figura 18. 

RACE 3´GSP2 CCATCATGGGTTTAATAATTATTTCATTATTATG 
Seta 11, na 

Figura 18. 

RACE 3´GSP2b GATAATAATCAT TTACAACAT CGAAGAATTTC 
Seta 12, na 

Figura 18. 

RT-PCR em Tempo Real 

SmTNFR 

TNFr-RT_PCR fw AATTTATTGTTCCATCATGGGTTAAT 
 

TNFr-RT_PCR rv TCTCTTTGTCGCCATAATTTGTATACA 
 

Tubulina fw CCATTTATGATATTTGTCGACGGA 
 

Tubulina rv TTTGTGTAGGTTGGACGCTCTATATCTA 
 

Actina fw CGTTGGACGACCTCGACAT 
 

Actina rv TGTCTTTCTGACCCATACCAACC 
 

Amplificação das isoformas 

do gene Smp_030300 

Smp_030300.1 1 Exon  Fw 

1 
GGTGTTACTGAATTCTATGACAATGAAAATAATTGG 

Seta 1, na 

Figura 

Smp_030300.1 2 Exon  Fw 

2 
GATGAAGATGATTACAATGAATCTGAAACAACAG 

Seta 2, na 

Figura 

Smp_030300.1 últ. Exon Rv GATGAATAGTTTAATTGTGTAATTCTTCTAACCTTC 
Seta 3, na 

Figura 

Smp_030300.2 1 Exon Fw CATCAGATTGTCCGACATGCCGTC 
Seta 4, na 

Figura 

Smp_030300.2 últ. Exon RV GATCATGAATTTCTTCAAGTGAATCATCCTC Seta 5, na 
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Figura 

Smp_030300.3 1 Exon Fw GGATCTGTCCCTGGTACTTAGTC 
Seta 6, na 

Figura 

Smp_030300.2 últ. Exon RV GAATAGTTTAATTGTGTAATTCTTCTAACCTTCTG 
Seta 7, na 

Figura 

Smp_030300.4 últ. Exon Rv GATCATGAATTTCTTCAAGTGAATCATCCTC 
Seta 8, na 

Figura 

RT-PCR em Tempo Real 

Smp_030300 e C605169 

Tubulina 100pb Fw TGACAACGAGGCCATTTATGAT 
 

Tubulina 100pb Rv TAAATTTGTGTAGGTTGGACGCTCTA 
 

Smp_030300.2 Fw GGTACTGACGATAAAAAACATGACAGA 
Seta B, na 

Figura 

Smp_030300.2  Rv ATGAATGCGCTATCGTTTTGG 
Seta A, na 

Figura 

C605169.1  Fw TGAGACTATAACTTGTGGACGACCAT 
Seta D, na 

Figura 

C605169.1 Rv CCTCACATTACTTTATAACCCCCATT 
Seta C, na 

Figura 
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3.9 Análise in silico das seqüências de S. mansoni 

3.9.1 Análise in silico dos membros da via de transdução de sinal de TNF-α 

em S. mansoni 

 Seqüências de proteínas humanas da via de sinalização de TNF-α foram 

utilizadas para realizar uma busca no genoma de S. mansoni (disponível no site do 

Instituto Sanger (ftp://ftp.sanger.ac.uk/pub/pathogens/Schistosoma/mansoni/ 

genome) usando uma cópia localmente instalada das seqüências do genoma e o 

algoritmo tBLASTn. Uma busca similar utilizando o algoritmo BLASTp foi realizada 

contra as predições gênicas no website Schisto GeneDB (disponíel em  

http://www.genedb.org/genedb/smansoni). Esta busca também foi feita com ESTs de 

S. mansoni disponíveis no GenBank utilizando o algorítmo tBLASTn. As sequencias 

de S. mansoni obtidas foram alinhadas e um consenso foi gerado com Cap3 (Huang 

e Madan, 1999) e utilizadas para uma nova busca no banco de proteínas do 

GenBank usando BLASTx para confirmar suas identidades com o respectivo 

elemento usado para a busca inicial. Sequencias com o melhor hit do BLASTx com 

um e-value < 10 -5 foram consideradas como possíveis homólogos dos elementos de 

sinalização da via de TNF-α em S. mansoni. Para a protein traduzida de SmTNFR, o 

peptideo sinal foi predito utilizando o algoritmo SignalP (Bendtsen et al., 2004) 

disponível em http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/  e o domínio transmembrana 

foi predito utilizando o algoritmo TMHMM-2.0 (Krogh et al., 2001) disponível em 

http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM-2.0/. Os domínios conservados de proteína 

foram identificados utilizando os algoritmos PFAM (Finn et al., 2008) (disponível em 

http://pfam.sanger.ac.uk/), Interpro (Hunter et al., 2009) (disponível em  
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http://www.ebi.ac.uk/Tools/InterProScan/) e o banco de dados  SMART (Letunic et 

al., 2009) (disponível em http://smart.embl-heidelberg.de/). 

3.9.2 Análise filogenética das seqüências de TNFR/NGFR  

 Seqüências de proteína correspondendo ao domínio conservado de TNFR 

(cd00185) foram alinhadas utilizando o programa ClustalX (Thompson et al., 2002). 

O alinhamento das seqüências foi importado para o programa MEGA 4.0 (Tamura et 

al., 2007) e o contexto evolutivo foi inferido usando o método Neighbor-Joining. Foi 

utilizado o teste de "bootstrap" (100 replicas) para calcular a porcentagem de arvores 

em que o agrupamento de seqüências de um determinado ramo se repetia. As 

distancias evolutivas foram computadas utilizando o método de correção de Poisson 

e estão em unidades de número de substituições de aminoácidos por local. Todas 

as posições que continham gaps ou dados faltando foram eliminados do grupo de 

dados (opção de deleção completa, Complete deletion option). Obteve-se 96 

posições totais no conjunto de dados final.  Os números de acesso das seqüências 

usadas no alinhamento são: AAX43474, NP_035741.2, XP_522334.2, 

NP_777099.1, AAA40465.1, NP_001025950.1, EDL29730.1, NP_001035580.1, 

NP_001057.1, XP_548191.2, NP_001095948.1, AAD17943.1, P18519.1, 

XP_001339291.2, XP_002224391.1, XM_001625712.1, FF473364.1. 
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4  RESULTADOS 

 

4.1 Construção da plataforma de cDNA com 4000 (4k) elementos  

A fim de construir um microarray composto de cerca de 4000 clones de DNA 

nosso grupo realizou a seleção informática de clones de interesse para a construção 

do chip. Esta etapa do projeto foi realizada em colaboração com o Dr. Ricardo 

DeMarco e Dr. Thiago Motta Venâncio.   

Um set não redundante de 4088 sondas representando diferentes SmAES 

(Schistosoma mansoni Assembled ESTs) originados do projeto de seqüenciamento 

de ESTs de S. mansoni (Verjovski-Almeida et al., 2003), coordenado pelo nosso 

laboratório entre 2001 e 2003, foram selecionadas. Uma parte dos genes foi 

selecionada através de curagem manual e outra parte deles por uma seleção 

automática.  

Foram selecionadas 1104 sondas através de curagem manual, cada uma 

delas representando um gene que possuía uma função biológica de interesse, 

aferida via comparação da seqüência com o banco de proteínas do NCBI e com um 

banco de anotação por Ontologia Gênica (Gene Ontology). Esta comparação foi 

realizada através do programa BLASTx (Altschul et al., 1997), utilizando um valor de 

corte de e-value = 10-10. Foram escolhidos SmAES representantes de 290 genes 

envolvidos em metabolismo de proteína e aminoácidos, 50 genes envolvidos em 

metabolismo de carboidratos, 5 genes envolvidos em RNA de interferência, 20 

genes envolvidos em metabolismo de ferro, 40 genes envolvidos em metabolismo de 

lipídeo, 50 genes envolvidos em reparo de DNA, 70 transportadores, 45 genes 
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envolvidos em adesão celular, 15 genes envolvidos em apoptose 70 genes 

envolvidos em ciclo celular, 30 genes envolvidos em processamento de proteínas, 

150 genes envolvidos em sinalização celular incluindo receptores. Também foram 

selecionadas automaticamente 696 sondas que representam genes cujas 

seqüências codificam proteínas hipotéticas conservadas (aqueles clones cujas 

seqüências traduzidas possuem similaridade com seqüências de proteína de outros 

organismos, porém com função ainda não estabelecida). Os critérios de seleção 

foram (1) possuir match pela busca por BLASTx no GenBank (corte de E-value 

10−10) para proteínas de outros organismos; (2) nenhum termo de Ontologia Gênica 

associado; (3) a seqüência faz parte de um SmAES contig (não um singlet); (4) o 

melhor hit da busca  por BLASTx não poderia ser com uma proteína de bactéria. O 

conjunto compõe um total de 1800 sondas que possuem similaridade com alguma 

seqüência depositada no GenBank. 

Além disso, 1155 sondas foram selecionadas representando genes no-match, 

que não possuem similaridade com nenhuma seqüência depositada no GenBank, e 

com alto potencial codificador, determinado pelo programa ESTscan (Iseli et al., 

1999), e de função desconhecida. Outras 1133 sondas foram selecionadas 

representando genes no-match, entretanto sem potencial codificador. Assim, esta 

plataforma de microarray possui um total de 2288 sondas no-match. 

Para produção das sondas, a partir dos SmAES, foram escolhidos clones 

representantes para serem depositados na lamina de microarray. Foi selecionado o 

clone cuja seqüência se encontra mais próxima da ponta 3‟ do gene  para 

representar o contig.   A estatística do tamanho das seqüências selecionadas indica 

que a maioria delas possui de 300 a 400 pares de bases (Figura 9). Estes números 
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entretanto não representam o tamanho real dos clones uma vez que muitos deles 

podem ter sido parcialmente seqüenciados, e portanto existe uma tendência a haver 

um deslocamento da curva de tamanho real dos clones para valores maiores do que 

os tamanhos seqüenciados. 

 

Figura 9- Distribuição dos tamanhos das seqüências selecionadas para o 

microarray de 4k. A seleção da seqüência foi baseada na função biológica da 

proteína a qual ela codifica, e em seguida o clone escolhido foi o mais longo cuja 

seqüência representa a região mais próxima da extremidade 3‟ da mensagem, entre 

os disponíveis no banco de clones do projeto, representativo daquele gene 

selecionado. 

 

Ao todo foram selecionados 4088 clones. Estes clones foram todos 

identificados em suas placas estoque (geradas durante o projeto de 

seqüenciamento); depois foram re-arranjados em novas placas de 96 poços, com o 
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auxílio do robô MicroGrid (BioRobotics) crescidos e estocados. Isso permitiu a 

consolidação de todos os clones que foram utilizados para a construção do 

microarray em 43 placas de 96 poços além de uma placa contendo os controles 

internos  (Scorecard Universal Lucídea – Amersham).  

Os clones do rearranjo foram amplificados, os produtos de PCR foram 

purificados e após a purificação eram quantificados. Os dados de quantificação 

foram utilizados para calcular o rendimento de cada placa em relação à quantidade 

de DNA amplificado. Placas que apresentavam um rendimento de amplificação ou 

purificação insatisfatório eram amplificadas e purificadas novamente. O resultado 

final foi a amplifcação da maioria dos clones próximos a faixa ideal de 100 fmol/µl 

(Figura 10) para a deposição da lamina de microarray. Além disso, apenas 

aproximadamente 12% dos clones não apresentaram amplificação detectável no gel 

de agarose. 

Os produtos de PCR purificados foram consolidados em 12 placas de 384 

poços.  Os produtos foram depositados usando-se uma solução 50mM de tampão 

fosfato e depositadas sobre uma lâmina de vidro tipo 7- star (GE HealthCare) com o 

auxílio do equipamento Generation III Microarray System (GE Healthcare) que 

deposita cada sonda em duplicata na lâmina. A última linha de cada subarray (o chip 

contém 12 subarrays) contem um conjunto de controles comerciais: Lucidea 

Universal scorecard controls (GE Healthcare), que é composto de 48 controles 

diferentes, sendo 2 destes negativos (genes de Arabidopsis thaliana). No conjunto 

total, 4608 sondas foram depositadas em duplicata em cada lâmina (nas metades 

direita e esquerda), compondo uma plataforma de microarray com 9216 elementos. 
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Após a deposição dos produtos a lâminas foram submetidas ao processo de 

crosslink por exposição à radiação UV.  

             A) 

 

                       B) 
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Figura 10 – Amplificação, purificação e quantificação dos produtos de PCR dos clones 

selecionados para a construção da plataforma de microarray de 4k. A) Exemplo de 
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eletroforese em gel de agarose 1,2% de produtos de amplificação. B) Histograma da 

distribuição dos clones de acordo com a quantidade de DNA medida após a purificação. 

 

Esta plataforma de dupla fita de cDNA, com cerca de 4000 genes 

representados, está depositada no NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov), no Gene 

Expression Omnibus (GEO) pelo número de acesso GPL3929. A Figura 11 ilustra 

uma hibridização realizada na plataforma de cDNA e mostra como é a organização 

das 4608 sondas depositadas (a imagem corresponde a somente metade da lâmina) 

em 12 subarrays com 384 sondas dispostas em 12 linhas com 32 spots cada.  

 

 

Figura 11 - Microarray de cDNA contendo 4608 elementos únicos. Esta plataforma foi 

construída em nosso laboratório, e cada lâmina (array) se constitui de dois sets com doze 
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subarrays cada (a figura só mostra um set com os 4608 elementos; o outro set está na outra 

metade, e é uma réplica do primeiro); em destaque dois subarray com 384 sondas cada. 

Dois RNAs distintos foram amplificados, marcados e hibridizados. Marcado com Cy3 RNA 

de vermes tratados com TGF-β; marcado com Cy5 RNA de vermes não tratados (controle). 

  

4.2 Análise do perfil de expressão gênica entre vermes adultos machos 

e fêmeas utilizando a plataforma de cDNA com 4k elementos 

Um dos primeiros experimentos realizados por nosso grupo (experimento 

realizado em colaboração com o Dr. Ricardo DeMarco) foi a análise do perfil de 

expressão gênica entre vermes adultos machos e fêmeas. Na ocasião, já existiam 

dados na literatura sobre a expressão diferencial de certos genes entre os indivíduos 

adultos de diferentes sexos; além disso, também existiam dois trabalhos de 

microarray realizados com uma plataforma construída a partir de um número muito 

menor de ESTs do que a nossa (Hoffmann et al., 2002; Fitzpatrick et al., 2004), o 

que nos motivou a explorar este universo.  

Os vermes adultos foram recolhidos de hamsters por perfusão da veia porta, 

armazenados, e o RNA foi extraído, marcado e hibridizado conforme descrito em 

materiais e métodos (itens 3.3 a 3.5). Foi possível obter de cada sexo cerca de 15 

g de mRNA com alta qualidade a partir de 300 mg de vermes. Estes RNAs foram 

convertidos em cDNA e marcados com Cy3 ou Cy5 utilizando o kit SuperScript 

Indirect cDNA Labeling System (Invitrogen). Foram feitos experimentos de dye-swap 

(inversão do corante que marca cada amostra) e uma réplica de cada experimento, 

totalizando 4 laminas para cada amostra. Após o scanning das lâminas, os dados 

foram extraídos utilizando o programa Array Vision (Imaging Research Inc.). A 
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análise dos dados deste experimento foi realizada em conjunto com o Dr. Ricardo 

DeMarco. 

Foram descartados os dados de intensidade inferiores a dois desvios padrão 

da média de intensidade dos controles negativos. Somente os dados do canal Cy3 

foram utilizados para análise, pois observamos que os dados de intensidade obtidos 

por Cy5 tinham uma menor intensidade do que os dados com Cy3, provavelmente 

pela diferença de incorporação entre as sondas.  

Os dados de intensidade de Cy3 foram normalizados pela média aparada em 

20% (Quackenbush, 2002). As intensidades normalizadas de todas as réplicas foram 

comparadas e submetidas a uma análise estatística utilizando o programa SAM 

(Significance Analysis of Microarrays) (Tusher et al., 2001). Utilizando como 

parâmetro de seleção um q-value inferior a 0,063 encontramos um conjunto de 229 

genes diferencialmente expressos, sendo 139 mais expressos em fêmeas e 90 em 

machos. Dentre estes genes 139 deles tem função associada, e 90 não possuem 

função associada (proteínas hipotéticas, genes no-match). A Figura 9 ilustra o 

conjunto de 229 genes com expressão diferencial entre machos e fêmeas.  

A partir deste conjunto de genes e baseado na sua anotação por similaridade 

de seqüência, realizamos a análise a de Ontologia Gênica (GO) (Ashburner et al., 

2000) utilizando o servidor GOblet (Groth et al., 2004) para classificar todos os 

genes presentes na plataforma de acordo com um ontologia. Esta parte do 

processamento dos dados foi realizada com a participação do Dr. Thiago M. 

Venancio. Utilizando o programa Ontologizer  (Robinson et al., 2004) identificamos 

categorias de ontologia enriquecidas entre os genes diferencialmente expressos 

entre macho e fêmeas. A Tabela 2 mostra quais categorias de Ontologia gênica 

obtiveram enriquecimento nas contagens de seus termos com e-value ≤ 0,05.  
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Figura 12 - Genes identificados como diferencialmente expressos entre vermes 

adultos machos e fêmeas de S. mansoni. Heat map dos genes com mudanças 

estatisticamente significantes (q-value ≤ 0.067) em machos (90 genes) e em fêmeas (139 

genes). Cada linha representa um gene e cada duas colunas adjacentes representam 

replicas de um mesmo experimento como indicado no painel. Os níveis de expressão estão 

representados pelo número de desvios padrão acima (vermelho) ou abaixo (verde) do valor 

médio do gene entre todas as amostras. Os blocos cinza indicam valores baixos de 

intensidade que foram excluídos da análise estatística. Adaptado de DeMarco e 

colaboradores (2006). 
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Tabela 2 - Termos de GO enriquecidos nos conjuntos de genes 

diferencialmente expressos em machos e fêmeas (E-value ≤ 0.05). A coluna 

contagem representa a contagem de genes com o termo GO em questão. Adaptado 

de DeMarco e colaboradores (2006). 

 

 GO Contagem E-value 

Fêmea    

Processo Biológico    

SRP- dependent cotranslational protein-membrane 

targeting 

GO:0006614 2 3,18x10-3 

Ras protein signal transduction GO:0007265 3 2,56x10-3 

Epidermal growth factor receptor signaling pathway GO:0007173 2 0,01 

Cotranslational protein-membrane targeting GO:0006613 2 0,02 

Protein membrane targeting GO:0006612 2 0,03 

Protein-ER targeting GO:0045047 2 0,03 

Cellular lipid metabolism GO:0044255 4 0,05 

Small GTPase mediated signal transduction GO:0007264 4 0,05 

Molecular Funcion    

Inositol-triphosphate 3-kinase activity GO:0008440 2 1,08x10-3 

Serine-type endopeptidase inhibitor activity GO:0004867 2 0,01 

Structural constituent of ribosome GO:0003735 7 0,01 

Macho    

Processo Biológico    

Muscle development GO:0007517 3 0,03 

ER to golgi transport GO:0006888 2 0,04 
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Podemos observar que categorias relacionadas ao processo de sinalização 

celular se apresentaram enriquecidas nos genes com maior expressão em fêmeas. 

Ao passo que categorias como desenvolvimento muscular aparecem enriquecidas 

nos genes com maior expressão em macho.  

 Grande parte dos genes encontrados como diferencialmente expressos foram 

também encontrados nos experimentos de microarray realizados anteriormente por 

outros grupos (Hoffmann et al., 2002; Fitzpatrick et al., 2004). Nossos resultados não 

só corroboraram os dados da literatura, mas também apresentaram um novo 

conjunto de genes com expressão diferencial entre machos e fêmeas que não fora 

observado anteriormente, provavelmente pela limitação no número de ESTs 

utilizados para a construção da plataforma utilizada nos outros trabalhos. 

 Através destes experimentos fomos capazes de identificar um fator de 

transcrição como diferencialmente expresso, CA150. Dr. Ricardo DeMarco se 

dedicou a caracterizar este gene que possui diversas isoformas que são expressas 

diferencialmente entre os gêneros do S. mansoni. Os resultados aqui descritos e os 

detalhes da caracterização das isoformas de CA150 foram publicados no artigo que 

está anexo a esta tese:  

 DeMarco, R., Oliveira, K.C., Venancio, T.M., e Verjovski-Almeida, S. (2006). 

Gender biased differential alternative splicing patterns of transcriptional co-

factor CA150 gene in Schistosoma mansoni. Molecular and Biochemical 

Parasitology 150(2): 123-31. 
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4.3 Construção da plataforma de oligonucleotídeos com 44000 (44k) 

elementos 

 A empresa Agilent Technologies produz microarrays de oligonucleotídeos 

customizados, com capacidade de alocação de 44k elementos sobre a lâmina. Com 

esta tecnologia, a capacidade de estudo do transcriptoma se tornou muito maior, o 

que motivou nosso grupo a desenhar uma plataforma de 44k customizada para S. 

mansoni.  

Para o desenho da plataforma de oligonucleotídeos (60-mer), sintetizados 

pela empresa Agilent Technologies, o Dr. Thiago M. Venancio, na época aluno de 

doutorado no nosso grupo, utilizou todas as seqüências de ESTs e mRNA de S. 

mansoni e S. japonicum do GenBank, além da montagem parcial do genoma de S. 

mansoni disponível no site do Wellcome Trust Sanger Institute 

(http://www.genedb.org/genedb/smansoni). Estas seqüências foram filtradas contra 

contaminantes como: elementos de transposição, DNA mitocondrial, DNA 

ribossomal, DNA de Biomphalaria e DNA humano. Após esta etapa todas as 

seqüências foram montadas a fim de formar um consenso, utilizando o programa 

CAP3. Todos os contigs gerados foram submetidos à busca de anotação no 

GenBank utilizando BLASTx para determinar a orientação das mensagens. Para 

transcritos de genes conhecidos foram desenhadas sondas para a fita codificadora 

(fita +) e para os transcritos de genes no-match foram desenhadas sondas nas duas 

fitas (fita + e fita -) por se desconhecer a orientação destas seqüências.   

As sondas foram desenhadas com conteudo médio de C+G e com 

temperatura calculada de melting (Tm) conforme a recomendação da empresa 

Agilent Technologies (Hughes et al., 2001). Ao final do processo, o chip de 
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oligonucleotídeo desenhado pelo nosso grupo continha um total de 39.343 sondas 

que representam os 17.250 genes até então preditos de S. mansoni (Wilson et al., 

2007). Um total de 13.355 contigs ou singlets que codificavam proteínas putativas 

pôde ser determinado, e para estes foi determinada qual a fita codificadora.  Nós 

fomos capazes de desenhar sondas para 11.107 deles, que representa uma 

efeiciência de 83%. Para os restantes não foi possível encontrar um trecho de 60 

bases com composição adequada. Outro conjunto de 14.213 sequencias era „no 

match‟, das quais não se conhecia a fita codificadora; para estes nós desenhamos 

sondas para as duas fitas quando possível. Conseguimos desenhar sonda para as 

duas fitas em 13.045 contigs no-match, para 1168 no-match só foi possível desenhar 

sonda para uma das fitas. Embora não tenha sido possível desenhar sonda para 

todas as sequencias disponíveis, a eficiência no desenho das sondas foi alta, 76%.  

Além das sondas desenhadas para os genes de S. mansoni, foram selecionados os 

transcritos de S. japonicum para os quais não existia correspondência na montagem 

do transcriptoma de S. mansoni, mas para os quais havia sequencia com 

similaridade em algum locus do genoma de S. mansoni, cuja sequencia estava 

disponível no site do Wellcome Trust Sanger Institute. Neste caso, as sondas foram 

desenhadas baseadas na sequencia genômica de S. mansoni dos loci para os quais 

foram identificados transcritos em S. japonicum. Nestes casos a fita senso foi 

determinada pela proteina codificada pelo transcrito de S. japonicum quando 

possível; caso fosse um transcrito de S. japonicum no-match foram desenhadas 

sondas paras as duas fitas. Neste contexto, 3344 sondas adicionais foram 

desenhadas representando 2727 novos genes de S. mansoni que não estão 

representados nos bancos de EST e mRNA do GenBank. Como resultado final, 

obtivemos 39.342 sondas.  Maiores detalhes sobre o processo de construção desta 
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plataforma podem ser encontrados em  (Verjovski-Almeida et al., 2007). A Tabela 3 

categoriza as 39.343 sondas do chip de 44k desenhadas para os 19.907 genes 

únicos por nós encontrados, um número 13% maior do que o número até então 

predito (Verjovski-Almeida et al., 2003). 

 

Tabela 3- Sumário do oligoarray de 44k de S. mansoni 

Número total de Sondas 39.343 

     Sondas para genes codificadores de proteínas com função conhecida 6913 

     Sondas para genes codificadores de proteínas conservadas com função 

desconhecida 

6957 

     Sondas para genes no-match 25473 

Número total de genes únicos representados 19907 

     Genes codificadores de proteínas com função conhecida 3677 

     Genes codificadores de proteínas conservadas com função desconhecida 3935 

     Genes no-match com sonda para uma fita 1375 

     Genes no-match com sonda para ambas as fitas 10920 

 

  

 A síntese destas sondas é realizada no próprio array (in situ) através da 

tecnologia conhecida como Sure print da empresa Agilent Technologies, não 

havendo processo de deposição (LeProust, 2008). Esta metodologia se baseia na 

síntese tipo inkjet sobre a lâmina (Figura 13), onde cada nucleotídeo é ligado 

serialmente à sonda num processo cíclico de síntese de fosforamidita, composto de 

três fases como ilustrado na Figura 14. A tecnologia da Agilent, de síntese de sonda 
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de oligonucleotídeo in situ, permite que seja construido um microarray a partir do 

conhecimento das sequencias dos genes de interesse, sem necessidade da 

disponibilidade de clones físicos de cDNA. A partir da sequencia dos genes faz-se o 

desenho de cada sonda 60-mer, e as sequencias de todas as sondas são fornecidas 

para a Agilent, que alimenta um equipamento que produz em escala industrial as 

lâminas sob encomenda. 

 

Figura 13 - Processo inkjet de síntese de sonda desenvolvido pela Agilent 

Technologies. A) A primeira camada de nucleotídeos é depositada na superfície ativada do 

microarray. B) O crescimento da síntese do oligonucleotídeo se dá através de múltiplas 

camadas que são precisamente adicionadas conforme a sequencia desejada. C e D) Adição 

de uma nova base a cadeia crescente de oligonucleotídeo em detalhe. Fonte: Agilent 

Technologies. 
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Figura 14 - Ciclo de síntese de DNA por fosforamidita. 1) Para que ocorra a síntese o 

nucleosídeo protegido pelo grupo DMT é ligado a um grupo –OH disponível na superfície da 

lâmina. O grupo DMT no O ligado ao carbono 5´ previne a adição de múltiplos nucleotídeos 

durante o ciclo de síntese. 2) Um agente oxidante converte o PIII em PV normalmente 

encontrado nos nucleotídeos de DNA. 3) Um agente desbloqueador remove o grupo DMT 

do nucleotídeo adicionado deixando exposto um –OH ligado ao carbono 5´ para a próxima 

reação de acoplamento. DMT: Dimetoxitritil. 

 

Esta plataforma está depositada no NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov), no Gene 

Expression Omnibus (GEO) pelo número de acesso GSE6915. A Figura 15 mostra 
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uma hibridização de RNA de vermes adultos marcados com Cy3 e Cy5 com 

plataforma de oligonucleotídeos de 44k.  

 

 

Figura 15- Microarray de oligonucleotídeos 60-mer com 44000 elementos, construído 

pelo nosso grupo e produzido pela empresa Agilent Technologies. aRNA de vermes 

adultos marcado com Cy3 e Cy5 (em verde controles internos da plataforma). 
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4.4 Estudo do transcriptoma de vermes adultos de S. mansoni 

utilizando a plataforma de oligonucleotídeos com 44k.  

 A nova plataforma de microarray quadruplicou a capacidade de análise do 

transcriptoma do parasita e atualmente é a plataforma de microarray de S. mansoni 

com maior densidade de elementos já descrita. A fim de avaliar todo o potencial 

deste chip, nosso grupo analisou a expressão gênica de vermes adultos. RNA total 

foi extraído de vermes adultos (número aproximadamente igual de indivíduos 

machos e fêmeas). Após a extração o RNA foi tratado com DNAse e a qualidade das 

amostras antes e depois do tratamento com DNAse foi avaliada utilizando 

eletroforese capilar realizada no equipamento Bioanalyser (Agilent Technologies); 

um exemplo de eletroforese capilar realizada no Bioanalyser é mostrado na Figura 

16. 
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Figura 16 - Exemplo de eletroforese capilar no equipamento Bioanalyser 

(Agilent Technologies). L: marcador de peso molecular, 1-10: Amostras de RNA 

total de S. mansoni. 1: Vermes adultos amostra 1, 2: Vermes adultos amostra 2, 3: 

Vermes adultos tratados com TNF-α humano por 1 h, 4: Vermes adultos controle da 

amostra 3; 5-8: amostras de 1-4 após o tratamento com DNAse; note a perda da 

banda do RNA ribossomal 5S (na altura próxima a 25 seg, que seria inferior a 

200pb). 9-10: Amostras degradadas de RNA total de vermes adultos. 11-12: 

Amostras de RNA total de tecidos humanos antes e depois do tratamento com DNA 

(RIN: 6.9). [s]: segundos. 

 

O software do equipamento Bioanalyser avalia a qualidade das amostras 

baseado principalmente no padrão das bandas dos RNAs ribossomais 28S e 18S 

(que possuem respectivamente em torno de 2000pb e 4000pb), e expressa essa 

avaliação em uma nota denominada RIN (RNA Integrity Number). Entretanto, as 

amostra de S. mansoni não apresentam as bandas 28S e 18S que a maioria dos 
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RNAs de eucarioto apresenta; existe uma inserção de 54 nucleotídeos no precursor 

do RNA ribossomal, que gera um sítio de clivagem no RNA 28S que produz duas 

moléculas de 2000pb aproximadamente (Capowski e Tracy, 2003), o que resulta em 

uma corrida com apenas uma banda detectável próxima de 18 S (Figura 16). 

Baseado neste fato, o software do equipamento não é capaz de gerar um RIN para 

as amostras de S. mansoni; por isso uma inspeção visual é feita no perfil das 

eletroforeses, onde se avalia a integridade da banda de RNA ribossomal (que 

contém tanto o 18S quanto os dois fragmentos de 28S) de aproximadamente 

2000pb. Na presença na eletroforese da banda íntegra, sem nenhum arraste abaixo, 

consideramos o RNA de boa qualidade; entretanto, ao detectar qualquer arraste a 

partir da banda de RNA ribossomal consideramos o RNA degradado e este RNA não 

é utilizado.  

Na Figura 16 pode-se claramente identificar as diferenças no perfil 

eletroforético das amostras de S. mansoni (linhas de 1 a 10) em comparação com as 

amostras humanas (linha 11-12). Nota-se o padrão de duas bandas características 

dos precursores 28S e 18S ao passo que, conforme mencionado anteriormente, só é 

possível notar uma única banda que contém todos os precursores em S. mansoni. 

As linhas 9 e 10 são exemplos de amostras degradadas, onde o arraste da banda do 

RNA ribossomal é um indício de degradação. Todas as amostras utilizadas nos 

experimentos desta tese foram avaliadas conforme os critérios descritos acima. 

 

 

Duas amostras biológicas independentes foram utilizadas para extração, 

tratamento com DNAse e, após serem avaliadas como satisfatórias, o RNA total de 



66 
4. Resultados 

cada uma delas foi amplificado e marcado com Cy3 e Cy5 utilizando o kit fornecido 

pela empresa Agilent Technologies, conforme descrito em materiais e métodos; a 

Figura 8 esquematiza o processo de amplificação de RNA. As amostras foram 

hibridizadas numa mesma lâmina, num desenho experimental conhecido como self-

self  (Fang et al., 2007).  

Os dados foram extraídos utilizando o programa ArrayVision 8.0 (Imaging 

Research Inc.). As intensidades entre os canais Cy3 e Cy5 foram corrigidas pelo 

algoritmo de LOWESS (Locally Weighted Scatterplot Smoothing) (Quackenbush, 

2002); esta metodologia se baseia no fato que existe uma diferença de emissão de 

sinal entre os fluoróforos e para corrigir essa diferença de emissão se assume que a 

maior parte dos genes não sofre variação de expressão e por isso a razão entre os 

canais deve ser em torno de 1. O algoritmo corrige as intensidades dos canais 

fazendo uma regressão linear local conforme as faixas de intensidade do sinal.  O 

algoritmo de LOWESS é uma das correções mais utilizadas nas análises de 

microarrays, e a Figura 17 ilustra um exemplo da correção dos canais realizada em 

um dos experimentos utilizando uma mesma amostraa de RNA de vermes adultos 

hibridizada contra ela mesma. 
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A) 

B) 

 

Figura 17 - Exemplo de normalização por LOWESS. MA-plot das razões das 

intensidades (M) em função do produto das intensidades (A). A) Dados brutos de uma 

das lâminas de 44k hibridizadas com aRNA de vermes adultos B) dados normalizados por 

LOWESS; observe a correção especialmente sobre as razões de menor intensidade. A linh 

averde mostra a função ajustada aos pontos, e que é usada como fator de correção para 

fazer a normalização. 
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Após a normalização por LOWESS os dados foram normalizados por média 

aparada (20%), ou seja, usa-se como fator de normalização para cada lâmina a 

média de todos os pontos, excluidos da média os 10 % de pontos mais altos e os 10 

% de pontos mais baixos.  Em seguida foram considerados expressos os dados de 

intensidade superiores a dois desvios padrão em relação à média dos controles 

negativos. 

 Baseados neste critério, detectamos expressão em 7927 sondas das 39343 

sondas presentes no chip de 44k; correspondentes a 5798 genes dos 19.907 

representados no array. Foi detectada expressão em 56% dos genes com função 

conhecida, 32% dos genes conservados, mas de função desconhecida, e 20% dos 

genes no-match. A Figura 18 representa graficamente o número de genes 

presentes no array e os com expressão detectada em cada categoria. 
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Figura 18 - Genes expressos de Schistosoma mansoni em vermes adultos separados 

por categoria. Função conhecida representa genes de S. mansoni com anotação em termo 

de GO, Genes conservados são genes de S. mansoni com semelhança com ortólogos do 

GenBank pela busca por BLASTx mas sem anotação de termos GO, e Genes no-match são 

genes que não possuem ortólogos no GenBank. As barras pretas indicam o número total de 

genes representados no array, as barras cinza representam o número de genes expressos 

em vermes adultos. 

  

Termos de Ontologia Gênica (GO) foram relacionados a todos os genes 

representados no array quando era possível (genes que possíam anotação com 

proteínas com GO já estabelecido). Esta anotação foi realizada automaticamente 

usando BLASTx contra o banco de dados GO (valor de corte de e-value = 1 x10-10 ).  

Todas associações foram localmente copiadas num banco de dados de GO 

acessível através  do AmiGO browser (http://verjo18.iq.usp.br/amigo_ag/go.cgi). 

Assim, foi realizada a análise de enriquecimento de termos GO utilizando o 

programa Ontologizer  (Grossmann et al., 2006) e os p-values foram ajustados para 

teste múltiplo.  A análise de contagem de enriquecimento de categorias GO foi feita 
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entre os genes com função em relação à população representada no array, para 

observar quais categorias estariam enriquecidas entre os genes detectados como 

expressos. A Tabela 4 sumariza o resultado encontrado. 

 

Tabela 4 – Termos GO enriquecidos entre os genes expressos em vermes adultos de 

S. mansoni. Adjusted p-value representa o p-valor ajustado usando o método de Benjamini-

Hochberg. Total count é o número total de genes com a anotação de GO correspondente 

presente no chip de 44k. Study count é o número total de genes com a anotação de GO 

correspondente presente entre os genes expressos em vermes adultos. Fonte: Verjovski-

Almeida et al., 2007. 

 

 A fim de investigar quais são os genes mais expressos em vermes adultos de 

S. mansoni, foram selecionados os 50 genes com maior intensidade média entre as 

amostras. O resultado obtido é mostrado na Tabela 5. Além de encontrarmos 

diversos genes no-match encontramos entre os mais expressos genes importantes 
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que codificam proteínas para a formação do ovo, proteínas estruturais e proteínas 

ribossomais. 

 

Tabela 5 - Lista dos 50 genes mais expressos em vermes adultos de S. 

mansoni. As anotações foram baseadas em resultados de BLASTx. Fonte: 

Verjovski-Almeida et al., 2007. 
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 Entre os genes com expressão detectada, 46% foram no-match. Para a maior 

parte destes genes foram desenhadas sondas nas duas fitas em função de se 

desconhecer qual a fita codificadora. A Tabela 6 resume os números de genes no-

match com expressão detectada. 

 

Tabela 6 - Resumo da atividade transcricional dos genes no-match em vermes 

adultos. 

Genes No-match 12.295 

    Genes No-match com sonda para uma fita 1375 

          Trancrição detectada em adultos 183 

          Transcrição não detectada em adultos 1192 

     Gene No-match com sondas para as duas fitas  10.920 

          Transcrição detectada em ambas as fitas em adultos 156 

          Transcrição detectada em uma das fitas em adultos 2127 

          Transcrição não detectada em adultos 8637 

 

A análise de expressão destes genes no-match revelou que 7% (156) destes 

genes tiveram expressão detectada nas duas fitas. As razões das intensidades de 

expressão das fitas senso e anti-senso dos 156 genes foram calculadas e para a 

maioria dos genes esta razão era de 1 a 3. Para confirmar a expressão senso e anti-

senso destes genes foi realizado experimento de RT-PCR em Tempo Real com 

transcrição fita-específica. Estes experimentos foram realizados em colaboração 
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com a aluna de doutorado Giulliana Tessarin Almeida. Foram escolhidos 9 genes 

candidatos a validação e foi confirmada a expressão senso e anti-senso de 6 destes 

candidatos (Figura 19). Para 1 dos genes selecionados para validação não foi 

detectada a expressão da fita anti-senso e para 2 genes o padrão de expressão da 

razão senso/anti-senso foi o oposto do esperado.  

 

 

Figura 19- Detecção da Transcrição bidirecional em genes no-match de S. mansoni. A 

figura mostra a validação de 6 genes no-match com transcrição em ambas as fitas por 

experimentos de  RT-PCR em Tempo Real com transcrição fita-específica. Cada gene é 

indicado pelo respectivo número do Contig (C8XXXXX ou C9XXXX). O gráfico a direita 

mostra a razão da expressão entre as fitas senso/anti-senso detectado pelo array (barras 

pretas) e pelo experimento de RT-PCR em Tempo Real (barras cinzas). À esquerda, 

eletroforese dos produtos de RT-PCR em Tempo Real em gel de agarose 3%. NTC indica a 

linha do controle da reação de PCR sem template; RT indica a presença ou ausência da 

enzima Transcriptase Reversa na reação de transcrição. Primer 1 e 2 indica o uso de 

primers para síntese da fita-específica na reação de transcrição reversa. A seta indica a 



74 
4. Resultados 

linha em que o produto de PCR apresenta o nível de transcrição mais alto, em concordância 

com o resultado obtido pelo experimento de microarray. 

 

 Os resultados descritos neste item foram publicados na revista Experimental 

Parasitology no seguinte trabalho que é anexo a esta tese: 

 Verjovski-Almeida S, Venancio TM, Oliveira KC, Almeida GT, DeMarco R. 

(2007). Use of a 44k oligoarray to explore the transcriptome of Schistosoma 

mansoni adult worms. Experimental Parasitology, 117:236-245. 

 

4.5 Estudo do perfil de S. mansoni entre os diferentes estágios de 

desenvolvimento do parasita, utilizando a plataforma in house de 

cDNA com 4000 elementos 

 Um dos pontos importantes de interesse na biologia de S. mansoni é entender 

qual a diferença de expressão entre os diferentes estágios de desenvolvimento do 

parasita. Para isso, amostras de S. mansoni em cinco diferentes estágios de 

desenvolvimento foram estocadas para a extração e obtenção de RNA total. Os 

estágios estudados foram: Ovo, Miracídeo, Cercária, Esquistossômulos de 7 dias 

(obtidos por experimento in vitro)  e Adultos. Após a obtenção de RNA total e a 

avaliação da qualidade, este RNA total foi amplificado linearmente, utilizando a 

metodologia descrita por Wang (Wang et al., 2000). A vantagem que o método de 

amplificação oferece é necessitar de uma menor quantidade de RNA e permitir a 

detecção de mensagens pouco expressas, mas que podem estar diferencialmente 

expressas entre as amostras que estão sendo comparadas. A Figura 7 representa 
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esquematicamente o processo de amplificação de RNA proposto por Wang, cuja 

metodologia foi adaptada e vem sendo utilizada em nosso laboratório. 

 No protocolo estabelecido iniciamos a amplificação com 1µg de RNA total. O 

objetivo é amplificar somente o RNA mensageiro, o qual se estima que corresponda 

em torno de 2 a 3% da quantidade de RNA total presente na célula. Assim, iniciamos 

a amplificação com cerca de 300 ng de RNA mensageiro. Após o primeiro round, 

purificamos o RNA obtido e iniciamos o segundo round com 1µg do RNA 

amplificado; em boas amplificações obtemos em média 50µg de RNA amplificado, o 

que corresponde a um rendimento de cerca de 160 vezes a quantidade inicial 

(considerando-se que o mRNA original seja 3 % do RNA total utilizado para a 

amplificação). A Figura 20 mostra a quantidade de RNA obtido em cada passo do 

processo de amplificação em três amostras diferentes. 
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Figura 20 - Quantificação de aRNA obtido durante o processo de amplificação partir 

de RNA total proveniente de amostras de diferentes estádios do ciclo de vida de S. 

mansoni. inicial – quantidade inicial; após 1 round – após o primeiro ciclo de amplificação; 

após 2 round – segundo ciclo de amplificação. *Estimamos que 3% do RNA total 

corresponde à população de mRNA. Portanto, o primeiro ponto é uma estimativa da 

quantidade de mRNA (0,03 ug) existente em 1 µg de RNA total. 

 

 Após o processo de amplificação, 2µg de aRNA de cada estágio de 

desenvolvimento (ovo, miracídeo, cercária, esquistossômulo e adulto) foram 

utilizados para realizar cada  hibridização. Utilizamos para todos os estágios duas 

amostras independentes, e cada amostra foi marcada com Cy3 ou Cy5 (dye-swap, 

réplica técnica) totalizando assim 8 medidas de intensidade para cada gene (2 

pontos por slide, 2 slides – swap, 2 amostras biológicas). O primeiro objetivo deste 

experimento era avaliar as modificações do perfil de expressão gênica envolvidas 

em cada transformação durante o ciclo de desenvolvimento do parasita. O segundo 

objetivo era avaliar quais genes possuem enriquecimento de expressão 

especificamente em um estágio. A abordagem de hibridização escolhida foi de 
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misturar um estágio contra o estágio evolutivo seguinte, assim as hibridizações 

realizadas foram da seguinte maneira: ovo vs miracídeo, cercária vs 

esquistossômulo, esquistossômulo vs adulto. Duas abordagens de análise foram 

utilizadas: (i) a análise da razão das intensidades entre os estágios hibridizados 

numa mesma lâmina, e (ii) a análise da intensidade total de todos os estágios em 

todas as lâminas. 

4.5.1 Entre dois estágios subseqüentes de desenvolvimento 

 Para responder a primeira pergunta deste experimento utilizamos a 

abordagem da analise da razão das intensidades entre os estágios hibridizados 

numa mesma lâmina, normalizadas pelo método de LOWESS (Quackenbush, 2001). 

Para avaliar a significância da variação de expressão detectada entre as razões 

utilizamos o programa SAM (Significance Analysis of Microarray) (Tusher et al., 

2001); foram selecionados como diferencialmente expressos  os genes que 

possuíam uma Taxa de Falso Positivo inferior a 0,001.  

A Figura 21 mostra o número de genes encontrados como diferencialmente 

expressos em cada comparação. E a Tabela 7 mostra o número de genes 

diferencialmente expressos em cada comparação em cada categoria do array de 

cDNA de 4k. 
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Figura 21 - Número de genes diferencialmente expressos na comparação entre dois 

estágios de desenvolvimento (Taxa de Falso Positivo < 0,001). 

 

Uma vez selecionado o conjunto de genes diferencialmente expressos entre 

cada comparação, foi realizada a análise da contagem de termos de Ontologia 

Gênica (GO) para verificar se existe o enriquecimento de uma determinada categoria 

de Processo Biológico, Localização Celular ou Função Molecular nos grupos de 

genes existentes.  
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Tabela 7 - Número de genes diferencialmente expressos por categoria na 

comparação entre dois estágios (Taxa de Falso Positivo < 0,001) 

  OVO MIRACÍDEO 

# total de genes 117 636 

Genes conhecidos 87 435 

Genes desconhecidos 30 201 

 Codificadores 12 85 

 Não-codificadores 18 116 

  CERCÁRIA ESQUISTOSSÔMULO 

# total de genes 271 130 

Genes conhecidos 174 104 

Genes desconhecidos 97 26 

 Codificadores 31 9 

 Não-codificadores 66 17 

  ESQUISTOSSÔMULO ADULTO 

# total de genes 86 183 

Genes conhecidos 62 118 

Genes desconhecidos 24 65 

 Codificadores 11 25 

 Não-codificadores 13 40 
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Analisando a lista de genes diferencialmente expressos entre ovo e miracídeo 

podemos perceber um grande número de genes relacionados ao processo de 

tradução (fatores de iniciação de tradução, proteínas ribossomais e tRNA 

sintetases). A Tabela 8 mostra os termos GO com contagens significativamente 

aumentadas para categorias gênicas correlacionas. A Tabela suplementar 1 

(encontrada no material anexo) contém a lista de genes diferencialmente expressos 

na comparação Ovo vs Miracídeo. 
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Tabela 8 - Categorias GO significativamente enriquecidas (p-value < 0,05) nos 

genes com maior expressão em miracídeo (comparação ovo x miracídeo) 

GO Processo Biológico # 

contagens 

p -value 

ajustado 

GO:0006519 

amino acid and derivative metabolic 

process 8/19 4, 0 x 10-3 

GO:0006399 tRNA metabolic process 7/15 8,0 x 10-3 

GO:0019748 secondary metabolic process 5/9 7,0 x 10-3 

GO:0065003 macromolecular complex assembly 19/69 1,0 x10-2 

GO:0006082 organic acid metabolic process 11/32 6,0 x 10-3 

GO Componente Celular # 

contagens 

p –value 

ajustado 

GO:0005575 cellular component unknow 183/1042 1,0 x 10-3 

GO Função Molecular # 

contagens 

p- value 

ajustado 

GO:0008565 protein transporter activity 5/8 2,0 x 10-3 

GO:0003723 RNA binding 19/72 4,0 x 10-3 

GO:0016776 

phosphotransferase activity, 

phosphate group as acceptor 3/4 4,0 x 10-3 

GO:0019205 

nucleobase, nucleoside, nucleotide 

kinase activity 3/5 1,0 x10-2 
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Na comparação de cercária vs esquistossômulo nota-se as mudanças mais 

drásticas tanto no que se refere ao ambiente em que o parasita vive quanto em nível 

de expressão gênica; é nesta comparação que  se detecta o maior enriquecimento 

de genes em categorias do GO. As Tabelas 9 e 10 demonstram a contagem das 

categorias GO para a lista de genes diferencialmente expressos em cercária e 

esquistossômulo respectivamente. A Tabela Suplementar 2 (presente no material 

anexo) contém os genes diferencialmente expressos na comparação Cercária vs. 

Esquistossômulos. 
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Tabela 9 - Categorias de GO significamente mais representadas (p-value<0,05) 

nos genes com expressão aumentada em cercária (comparação cercária vs 

esquistossômulo). 

GO Processo Biológico Contagens 
p value 

ajustado 

GO:0006091 
generation of precursor metabolites 

and energy 
8/27 1,08 x 10-04 

GO:0005975 carbohydrate metabolic process 7/25 2,15 x1 0-04 

GO:0006066 alcohol metabolic process 5/23 1,08 x 10-2 

GO:0006818 hydrogen process 4/15 1,09 x 10-2 

GO:0051186 cofactor metabolic process 4/15 1,09 x10-2 

GO:0006766 vitamin metabolic process 2/3 1,10 x 10-2 

GO:0032446 
protein modification by small protein 

conjugation 
2/5 2,28 x 10-2 

GO:0009117 nucleotide metabolic process 3/14 3,28 x 10-2 

GO Componente Celular Contagens 
p value 

ajustado 

GO:0005856 cytoskeleton 12/78 8,04 x 10-4 

GO:0005773 vacuole 5/16 1,01 x 10-2 

GO:0031975 envelope 7/38 1,15 x 10-2 

GO Função Molecular Contagens 
p value 

ajustado 

GO:0008092 cytoskeletal protein binding 10/43 2,12 x 10-4 

GO:0003824 catalytic activity 36/417 6,95 x 10-3 

GO:0015077 
monovalent inorganic cation 

transporter activity 
4/13 1,53 x 10-2 

GO:0004437 
inositol or phosphatidylinositol 

phosphatase activity 
2/2 3,84 x 10-2 

GO:0006082 organic acid metabolic process 5/32 4,30 x 10-2 
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Podemos observar que na lista de genes diferencialmente expressos em 

cercária existe um aumento nas contagens do GO em categorias dos processos 

biológicos relacionados com metabolismo de carboidratos e geração de metabólitos 

e energia. Em contrapartida, em esquistossômulo podemos observar que as 

categorias enriquecidas do GO são as referentes a processos biossintéticos, 

metabolismo de proteínas e metabolismo de macromoléculas. 
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Tabela 10 – Categorias de GO significativamente mais representadas (p-value 

<0,05) nos genes com expressão aumentada em esquistossômulos (comparação 

cercária x esquistossômulo) 

 

GO Processo Biológico Contagens 
p value 

ajustado 

GO:0009058 biosynthetic process 27/186 8,10 x 10-8 

GO:0044260 
cellular macromolecule metabolic 

process 
32/304 1,04 x 10-7 

GO:0019538 protein metabolic process 32/321 2,67 x 10-7 

GO:0008152 metabolic process 39/644 2,0 x 10-3 

GO:0006412 translation 25/123 
7,00 x 10-3 

GO:0009607 response to biotic stimulus 2/7 
1,50 x 10-2 

GO:0007010 
cytoskeleton organization and 

biogenesis 
5/68 4,80 x 10-2 

GO Componente Celular Contagens 
p value 

ajustado 

GO:0043228 non-membrane-bound organelle 31/204 6,24 x 10-11 

GO:0005829 cytosol 21/73 8,38 x 10-10 

GO:0030529 ribonucleoprotein complex 25/121 7,71 x 10-8 

GO:0044445 cytosolic part 21/43 9,70 x 10-7 

GO:0016283 eukaryotic 48S initiation complex 10/18 3,74 x 10-5 

GO:0043234 protein complex 30/333 4,55 x 10-5 

GO:0005737 cytoplasm 38/554 8,30 x 10-4 

GO:0044422 organelle part 30/354 9,45 x 10-4 

GO:0016282 eukaryotic 43S preinitiation complex 11/29 1,0 x 10-3 

GO:0005575 cellular_component 51/1042 2,60 x 10-2 

GO:0044444 cytoplasmic part 34/428 4,10 x 10-2 
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GO Função Molecular Contagens 
p value 

ajustado 

GO:0005198 structural molecule activity 23/99 8,14 x 10-12 

GO:0003723 RNA binding 11/72 3,00 x 10-3 

GO:0005478 intracellular transporter activity 2/5 6,00 x 10-3 

GO:0003735 structural constituent of ribosome 21/70 1,00 x 10-2 

GO:0003674 molecular_function 56/1152 1,0 x 10-2 

GO:0003676 nucleic acid binding 16/212 1,5 x 10-2 

GO:0016705 
oxidoreductase activity, acting on 

paired donors, with incorporation or 
reduction of molecular oxygen 

2/7 1,9 x 10-2 

 

Na última comparação entre estágios (esquistossômulos x vermes adultos) 

encontramos alguns genes envolvidos no metabolismo energético como GAPDH 

(Gliceraldeído 3 Fosfato desidrogenase) e a enzima Citrato Sintase com expressão 

aumentada em Adultos; entretanto nenhuma categoria GO mostrou enriquecimento. 

A Tabela Suplementar 3 (presente no material anexo) contém os genes 

diferencialmente expressos na comparação Esquistossômulos vs. Vermes Adultos. 

 

4.5.2 Entre todos os estágios de desenvolvimento 

Para identificar genes que apresentam enriquecimento de expressão em um 

estágio exclusivo, analisamos os dados de intensidade total normalizados por 

Quantil (Bolstad et al., 2003). A normalização por Quantil é um método de 

normalização que se aplica aos dados de intensidade total onde se leva em 

consideração a ordem de intensidade dos genes dentro de uma lâmina. Neste 

raciocínio, os genes mais intensos (em teoria mais expressos) numa lâmina, 
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permanecerão entre os genes mais intensos em outra lâmina independentemente do 

valor de intensidade medido em cada uma das lâminas. Assim, a normalização por 

quantil faz um ranking de intensidade de cada lâmina e substitui o valor de 

intensidade para um dado gene em uma dada lâmina pelo valor médio de 

intensidade daquela posição entre todas as lâminas. Desta forma, a normalização 

por quantil corrige qualquer variação de intensidade que exista entre as lâminas. 

Após a normalização, foi realizada a análise de variância (ANOVA) (Kerr et al., 2000) 

e foram selecionados como genes diferencialmente expresssos os genes que 

possuíam um p-value < 7,0 X 10-7. Ao todo, 342 genes foram considerados 

diferencialmente expressos e estes possuem perfil de expressão aumentado, em 

relação à media, em um dos estágios de desenvolvimento do parasita. A Figura 22 

ilustra um mapa de expressão destes genes selecionados em cada estágio de 

desenvolvimento e a Tabela 11 mostra a classificação desses genes. A Tabela 

Suplementar 4 lista os genes encontrados com expressão enriquecida em pelo 

menos um estágio de desenvolvimento. 
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Figura 22 - Mapa de expressão dos 342 genes selecionados com expressão 

enriquecida em um estágio de desenvolvimento (p-value 7 x 10-7). Cada linha 

representa um gene e cada coluna representa uma das quatro medidas de cada amostra 

biológica (duas réplicas por estágio) conforme a indicação (Ovo, Miracídeo, Cercária, 

Esquistossômulo e Adulto). Em verde e vermelho o número de desvios padrão abaixo e 

acima da média de intensidade de cada gene, respectivamente (range -2 a +2). 

 

Tabela 11 - Número de genes com expressão enriquecida em um estágio de 

desenvolvimento. 

Genes enriquecidos em um estágio 

# total de genes 342 

Genes conhecidos 221 

Genes desconhecidos 121 

 Codificadores 45 

 Não-codificadores 76 
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4.6  Estudo de transcritos não codificadores expressos 

diferencialmente entre os estágios de desenvolvimento do parasita 

 

 Nosso grupo tem um interesse especial em genes que não possuem potencial 

codificador, especialmente porque já foram descritos transcritos intrônicos antisenso 

em humanos, que possivelmente são responsáveis pela regulação do gene ao qual 

são antisenso; eles comporiam uma rede de regulação celular com mecanismos 

muito mais sofisticados que os até então conhecidos (Nakaya et al., 2007). Dentre 

os 1423 genes que foram identificados como diferencialmente expressos entre a 

comparação de um estágio vs o estágio seguinte, 270 não possuem potencial 

codificador. Dentro do grupo de 342 genes com expressão enriquecida em um 

estágio de desenvolvimento, 76 genes não possuem potencial codificador. No total, 

346 genes são diferencialmente expresssos entre os estágios e não possuem 

potencial codificador. Para entender melhor o papel destes transcritos na biologia do 

S. mansoni era necessário entender o contexto destas seqüências no genoma do 

parasita. A partir desta motivação, o Dr. Thiago Venancio desenvolveu um browser 

local para busca dos genes de interesse usando as montagens existentes dos 

contigs de seqüências geradas pelo projeto de seqüenciamento do genoma e as 

predições gênicas disponibilizadas pelo grupo responsável pelo projeto de 

seqüenciamento do genoma de S. mansoni (El-Sayed et al., 2004). Este conjunto de 

dados foi adicionado aos computadores locais e foi instalada uma versão local do 

Generic Genome Browser (Stein et al., 2002). Adicionalmente um plugin foi criado 

para poder realizar a busca de seqüências (ferramenta que o GBrowser não 

possuía), tornando assim possível visualizar os genes de interesse no contexto 
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genômico. Utilizando esta ferramenta podemos agora verificar a posição destes 

transcritos em relação aos genes preditos pelo projeto genoma.  

De posse desta ferramenta, e com a colaboração da aluna de Iniciação 

Científica Mariana L. P. Carvalho, todos os 346 genes não codificadores foram 

localizados manualmente no genoma. 68 dos 346 genes não codificadores se 

alinham parcialmente ou totalmente dentro de íntrons nas predições gênicas.  

 A partir de então foram selecionados alguns candidatos para realização de 

experimentos de caracterização, priorizamos selecionar transcritos intrônicos ou 

parcialmente intrônicos que se alinham em predições gênicas que potencialmente 

possuem mais de uma isoforma predita. Neste contexto, um dos candidatos 

selecionados foi o gene identificado no chip de 4k pelo Contig C605169.1, que nos 

dados de array apresentava-se mais expresso em cercária do que nos demais 

estágios de desenvolvimento do parasita. A Figura 23 ilustra o contexto genômico 

dos elementos descritos nesta seção. 
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Figura 23 - Representação esquemática do transcrito C605169 (representado pela 

barra azul) alinhado em relação as quatro isoformas de Smp_030300 (representadas 

pelas barras vermelhas – exons, e pelas linhas – introns) e em relação ao genoma, no 

scaffold Smp_scaff000063 (representado pela barra cinza (região em amarelo é a 

região em evidencia).  

 

Pela localização deste transcrito no genoma do parasita, observamos a 

existência quatro isoformas para a predição gênica Smp_030300: Smp_030300.1 

(com 3065pb preditos), Smp_030300.2 (com 4035pb),  Smp_030300.3 (com 

5481pb), Smp_030300.4 (também identificada como Smp_138530.2 com 6519pb). 

O nosso transcrito de interesse (C605169.1), se alinha em uma região intrônica ou 

UTR destas isoformas: nas isoformas 2 e 4 o transcrito C605169.1 está localizado 

em uma região intrônica, nas isoformas 1 e 3  esta localizado na região UTR.  O 

transcrito C605169.1 e as predições gênicas se encontram no scaffold genômico 

Smp_scaff000063.  
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 Um dos principais motivos da escolha deste transcrito é verificar se o 

C605169.1 poderia ser um transcrito anti-senso que atuaria na regulação do padrão 

de splicing das isoformas do gene Smp_030300 que é anotado como 

“thrombospondin, putative”. Entretanto, a medida de expressão que possuímos é 

oriunda de uma sonda de cDNA dupla fita que certamente está medindo a 

expressão das regiões UTRs das isoformas 1 e 3; assim, era necessário comprovar 

a hipótese da transcrição nas duas fitas. Além disso, sabemos que as predições 

gênicas são informações extremamente úteis sobre os possíveis genes que existem 

numa região do genoma, entretanto estão sujeitas a erros gerados pelo algoritmo 

preditor inferindo exons errados ou inexistentes. Também era necessário confirmar 

se realmente as quatro isoformas deste gene existem da forma como são preditas. 

Para responder estas perguntas, planjamos alguns experimentos que estão sendo 

realizados em colaboração com a aluna de iniciação científica Mariana L. P. 

Carvalho.  

 A fim de responder se as quatro isoformas preditas do gene Smp_030300 

existem foram desenhados primers nas extremidades de cada isoforma para tentar 

amplifica-las por RT-PCR. Também foram desenhados primers para quantificação 

das isoformas e do transcrito C605169 por experimentos de transcrição reversa fita 

específica, seguida de PCR em Tempo Real. Um esquema ilustrativo do desenho 

dos primers é mostrado na Figura 24. 
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Figura 24 - Esquema do desenho dos primers para clonagens das isoformas do gene 

Smp_030300. Os primers numerados de 1 a 9 foram utilizados para amplificação das 

isoformas preditas. Os primers A-D foram desenhados para quantificação das isoformas 2 e 

4; as isoformas 1 e 3 e o transcrito C605169 foram medidos por experimentos de RT-PCR 

em Tempo Real com transcrição fita-específica. 

  

Como template para as reações de PCR foi utilizado cDNA produzido a partir 

de 1,5 µg de RNA total com random primers.  As reações de PCR foram realizadas 

com duas Taq polimerases distintas: Taq Advantage (Clonetech) e GoTaq 

(Promega) que são enzimas que possuem a habilidade de amplificar fragmentos 

longos (3 a 4 kb) com alto nível de fidelidade. Para as isoformas 1, 2, 3 os produtos 

obtidos das reações de PCR tinham o tamanho esperado. Para a isoforma 4 não 

obtivemos produto de PCR no tamanho predito. A Figura 25 mostra os resultados 

obtidos. 
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Figura 25 - Amplificação das isoformas do gene Smp_030300. Eletroforese em gel de 

agarose 1% dos produtos de PCR. 1,3,5,7,9,11 utilizando a enzima Taq Advantage 

(Clonetech) 2,4,6,8,10,12 utiliznado a enzima GoTaq (Promega). Os primers utilizados estão 

representados na figura 34. Poços 1 e 2: primers 1 e 3; poços 3 e 4, primers 2 e 3; poços 5 e 

6, primers 4 e 5; poços 7 e 8, primers 6 e 7; poços 9 e 10, primers 6 e 9; poços 11 e 12, 

primers 7 e 1. 

 

A partir deste resulado preliminar podemos concluir que possivelmente 

existem as isoformas 1, 2 e 3 da forma como são preditas, e a 4 é diferente da 

predita ou foi amplificado o produto de umas das outras isoformas. A fim de 

esclarecer detalhadamente, estes produtos de PCR estão sendo clonados e 

seqüenciados para obter a informação da seqüência completa destas isoformas. 

A fim de avaliar a direção da transcrição do transcrito C605169, procuramos 

sondas no chip de oligonucleotídeo com 44000 elementos que possui 25473 sondas 

para as duas fitas de 10920 genes não codificadores. Encontramos duas sondas 

para o transcrito C605169, representado no chip de 44k pelas sondas do contig 

C812323.1, que foi classificado como no-match com sondas para as duas fitas: 

Q2_P26689 (senso), Q2_P07051 (antisenso).  Notamos que em experimentos 

realizados com vermes adultos machos, sempre era detectado sinal em ambas as 

fitas, em experimentos realizados com vermes adultos fêmeas só se detectava sinal 

na fita senso (dado não mostrado).  
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Esta observação reforçou nossa hipótese da existência de um transcrito 

intrônico anti-senso que pudesse regular o padrão de splicing alternativo do gene 

Smp_030300. Apesar de ter sido identificado como um transcrito com expressão 

enriquecida em cercária, iniciamos experimentos de RT fita-específica seguida de 

PCR em tempo Real entre vermes machos e fêmeas pela facilidade de obtenção de 

material neste estágio de adulto. A Figura 26 mostra os resultados obtidos.  

Podemos perceber que tanto a fita senso do transcrito chamado C605169 

(provavelmente região UTR das isoformas 1 e 3 de Smp_030300) quanto a fita 

senso do transcrito Smp_030300 são muito mais expressas que a fita anti-senso. 

Além disso, só foi possível detectar expressão das fitas senso e antisenso do 

transcrito Smp_030300 em fêmeas, para o transcirto C605169, só detectamos a 

expressão da fita senso, confirmando os dados observados no array de 

oligonucleotídeo. A Figura 26 B mostra os dados de expressão relativa entre as 

comparações senso/antisenso de um mesmo transcrito e a comparação 

senso/senso ou antisenso/antisenso entre macho e fêmea. Podemos notar que 

todos os transcritos, tanto senso quanto anti-senso são mais expressos em machos 

que em fêmeas. Além disso, podemos perceber que as fitas senso são muito mais 

expressas que as fitas antisenso dos transcritos.  
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A) 

 

B) 

 

Figura 26 - RT fita-específica seguida de PCR em Tempo Real do transcrito 

C605169 e do Smp_030300. A) Eletroforese dos produtos de RT-PCR em gel de 

agarose 2%. NTC indica controle da reação de PCR sem template (No Template 

Control) Primers utlizados estão representados na figura 34 (A a D). B) Comparação 

dos níveis de expressão entre Senso e Antisenso (S/AS) e entre Macho (M) e 

Fêmea (F). 
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Os resultados mostrados aqui são preliminares, e outros experimentos são 

necessários para entender a estrutura destes transcritos e possível regulação destes 

transcritos. Experimentos de Northen Blot fita específica e o seqüenciamento dos 

produtos amplificados nos experimentos de PCR em tempo real com RT fita 

específica estão em andamento e poderão gerar repostas que auxiliarão na 

descrição destes transcritos. Entretanto os resultados apresentados aqui são 

animadores para explorar o universo de transcritos não codificadores com 

orientação anti-senso em relação a um gene codificador de proteína, que podem 

atuar em cis sobre o gene codificador, alterando, por exemplo, o padrão de splicing 

e/ou o processo de tradução destes. 

 

4.7 Caracterização de um possível gene homólogo ao Receptor de TNF-

α em S. mansoni 

 Um dos objetivos deste projeto é o estudo do efeito do TNF-α humano sobre o 

parasita S. mansoni. Nosso grupo tem esse interesse, pois diversos artigos 

descrevem o efeito da citocina humana sobre o parasita (Amiri et al., 1992; Haseeb 

et al., 1996; Cheever et al., 1999; Davies et al., 2004). Com base nesta evidência 

nosso grupo se dedicou a procurar um possível gene homólogo ao receptor de TNF-

α humano no genoma do parasita. 

 Seqüências de receptores de TNF-α humanos foram utilizadas para realizar 

uma busca in silico nas seqüências de DNA do genoma do S. mansoni disponíveis 

no site do Wellcome Trust Sanger Institute. Através da busca com o algoritmo 

tBLASTn foram identificados um Scaffold genomico Smp_scaff000357 que contem 
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uma seqüência com similaridade a um receptor humano da família do TNF-α. Uma 

busca semelhante foi realizada no conjunto de predições gênicas disponíveis no 

banco de dados Schisto GeneDB (disponível em 

http://www.genedb.org/genedb/smansoni/) e foi encontrada a predição Smp_168070, 

que mapeia no Scaffold genômico Smp_scaff000357, e está anotada como “tumor 

necrosis factor receptor related”. 

Entretanto, ao analisar a seqüência da predição gênica não encontramos 

todos os elementos pertencentes à estrutura de um receptor de TNF-α, além disso, o 

final da predição era discrepante em relação ao conjunto de ESTs que se alinhavam 

na região. 

A fim de obter uma seqüência que codificasse a ORF completa do receptor, 

elaboramos três estratégias de experimentos: i) Experimentos de RACE 5´ seguidos 

de amplificação por PCR; ii) Amplificação da região central do gene baseada na 

seqüência da predição gênica Smp_168070 e iii) Experimento de RACE 3´ para 

obtenção da porção 3´ UTR do transcrito. O resultado obtido pelo experimento de 

RACE 5´(experimento realizado em colaboração com o Dr. Ricardo DeMarco) não foi 

suficiente para estender toda a ponta 5´UTR; foi estendido somente 219 pb, o que 

não nos permitiu encontrar o peptídeo sinal característico dos receptores de 

membrana. Esta região de 219 pb estendida na direção 5‟ do gene tinha identidade 

no genoma de S. mansoni com outro scaffold genômico, o scaffold 

Smp_scaff001950; isso se deve ao fato da montagem do genoma estar incompleta, 

existindo gaps em sua montagem. Desta forma, uma nova abordagem experimental 

foi desenvolvida baseada na seqüência do genoma do scaffold, Smp_scaff001950 a 

montante do início do nosso transcrito. Um possível codon para a metionina inicial 

foi procurado, utilizando a seqüência do genoma que estava a montante no inicio do 
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nosso transcrito, assumindo-se portanto que naquela região não haveria um intron. 

Ao ser encontrada a sequencia codificadora de Met a 82 pb a montante,  alguns 

primers foram desenhados baseados na seqüência a montante deste possível códon 

de iniciação. Tentamos amplificar esta região através de reações de transcrição 

reversa seguida de PCR; os experimentos de RACE 3´ e RT-PCR para a 

extremidade 5´ do gene foram realizados em colaboração com a aluna de Iniciação 

Científica Mariana L. P. Carvalho.  

A Tabela 1, na seção de materiais e métodos, lista todos os primers utilizados 

para obtenção do transcrito com a região codificadora completa do receptor, 

inclusive dos experimentos de RT-PCR em Tempo Real que serão descritos a 

seguir. A Figura 27 mostra o resultado obtido através dos experimentos de RACE 

3´e das amplificações da região 5´do gene através das reações de PCR. 

 

Figura 27- Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR para 

clonagem da ORF completa do gene SmTNFR. A) Experimento de RT-PCR da 

extremidade 5´. Cada produto foi gerado utilizando uma combinação de primers 

representadas na figura 26 e descritos na Tabela 1:  linha 1,  primes 2 e 4; linha 2, 

primers 1 e 5; linha 3, primers 1 e 4; linha 4, primers 3 e 5; linha 5, primers 3 e 4. B) 

Produto da amplificação do experimento de RACE 3´. 
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Todos os produtos das amplificações foram clonados e submetidos a 

seqüenciamento pelo método de Sanger (Sanger et al., 1977). Os dados do 

seqüenciamento foram analisados utilizando o programa Phred Phrap (Ewing et al., 

1998). A seqüência consenso final possuía 1967 pb, e potencialmente codifica uma 

proteína composta por 599 aminoácidos (predito pelo programa ORF Finder), a 

Figura 28 representa esquematicamente o transcrito SmTNFR em relação ao 

genoma e a proteína potencialmente codificada por ele. 

 

 

 

 

Figura 28 - Representação esquemática do gene SmTNFR e a respectiva ORF. Cada 

barra cinza representa um éxon diferente e é mostrada sua respectiva localização nos 

scaffolds do genoma. O gene SmTNFR é codificado na fita mais (senso). A barra hachurada 

representa a predição gênica (in sillico) Smp_168070 original. As barras coloridas 

representam domínios proteícos conservados da ORF codificada pelo gene SmTNFR; 

TNFR, Domínio Rico em Cisteína (CRD), característico da superfamília dos receptores de 

TNF; MT, Motivo de domínio Transmembrana. As setas numeradas indicam os primers 

usados nos experimentos de RACE e RT-PCR (descritos na Tabela 1). 
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O gene SmTNFR é composto por 7 exons: o primiero deles é composto de 

408 pb e alinha no scaffold genômico Smp_scaff001950  (entre as coordenadas 

84375 a 84782, na fita menos deste scaffold). O segundo exon possui 207 pb (da 

base 409 a 615 do cDNA) e alinha entre as bases 38695 a 38901, na fita mais do 

scaffold genômico Smp_scaff000357. O terceiro exon é composto de 143 pb (616 a 

758 pb no cDNA) e alinha no mesmo scaffold que o segundo exon entre as bases 

39254 a 39396. O quarto exon é composto de 206 pb (das bases 759 a 964 no 

cDNA) e se alinha no scaffold genômico entre as bases 41864 a 42069; o exon 

número 5 possui 441pb ( da base 965 a 1405 no cDNA) que se alinha no scaffold 

genômico entre as coordenadas 60952 a 61392.  O sexto exon é composto de 102 

pb (1406 a 1507pb) e alinha no scaffold genômico da base 61778 a 61879 e, 

finalmente o último exon (exon 7) possui 460 pares de base e alinha no scaffold 

genômico entre as bases 62996 a 63467.  

Em todas as junções intron-exon podemos encontrar as seqüências 

canônicas GT/AG dos sítios doadores e aceptores de splicing. Um achado 

interessante é que a seqüência genômica correspondente ao exon 7, entre as 

coordenadas 63139 e 63202 é  composta de 11 copias de um repeat de seqüência 

simples de três bases (com a seqüência AAT); o alinhamento da seqüência do cDNA 

no genoma (Smp_scaffold_000357) detectou a ausência de 4 destes repeats (o 

cDNA foi alinhado entre as bases 63139 a 63150), possivelmente sendo uma 

diferença entre a cepa do parasita usada em nosso laboratório e a cepa do parasita 

que foi utilizada no projeto de seqüenciamento. 

Nos primeiros 43 aminoácidos da proteína potencialmente codificada pelo 

transcrito SmTNFR foi predito um peptídeo sinal (utilizando o algoritmo Signal IP) 
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como mostrado na Figura 28.  Uma segunda metionina é encontrada 21 

aminoácidos a jusante da primeira metionina; caso o inicio da tradução ocorra nesta 

metionina, o receptor teria 578 aminoácidos e o peptídeo sinal seria encontrado nos 

primeiros 22 aminoácidos. Entretanto, em ambos os casos o sítio de clivagem 

predito seria entre os resíduos de Alanina e Glicina presentes na sequencia VIAGPL 

(Figura 29 A). Quatro domínios TNFR/NGF (domínios ricos em Cisteínas - Cystein-

Rich Domains, CRD) foram preditos na região extracellular (composta pelos 

primeiros 261 aminoácidos da extremidade amino terminal); estes domínos foram 

encontrados entre os aminoácidos 103 a 142, 145 a 188, 190 a 227 e 230-269 

(Figura 28).  Um domínio transmembrana foi predito entre os aminoácidos 305 

(glicina) e 327 (tirosina), representado nas Figuras 28 e 29 B, utilizando o algoritmo 

TMHMM-2.0. A região intracelular da proteína predita é composta por 272 

aminoácidos e nenhum domínio conservado foi identificado, sugerindo que SmTNFR 

pretence ao grupo de receptores da família de TNFR que não possuem o Death-

Domain (DD) da região intra-celular conservado em alguns membros da super-

família.  

SmTNFR possui maior similaridade com membro 5, isoforma 1 da 

superfamília dos receptores de TNF humano, usualmente conhecido como CD40 

(P25942.1, TNR5_HUMAN). Este receptor é um receptor que não possui Death- 

Domain; através de uma busca utilizando o BLAST (E-value= 4x10-9), constatou-se 

que SmTNFR possui 51% de similaridade e 32% de identidade e cobertura de 57% 

da sequencia da proteína humana. A maior similaridade está presente na ponta 5´ 

do gene que codifica os domínios extracelulares conservados da família dos 

receptores de TNF onde se liga a citocina. 
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A) 

 

B) 

      

Figura 29 - Predição de Peptídeo Sinal (A) e Motivo Transmembrana (B) na proteína 

predita codificada pelo gene SmTNFR. Em A) foi utilizado o algoritmo SIgnal IP em B) o 

algoritmo TMHMM. 
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Utilizando o a predição gênica (Smp_168070) no banco de dados TreeFam 

(Tree families database, (Ruan et al., 2008), disponível em http://www.treefam.org/; e 

através do algoritmo HMMer pode-se concluir que SmTNFR pertence a Superfamília 

de receptor de TNF-α (“Tumor necrosis factor receptor superfamily”), número de 

acesso TF331157, com um score de 233.8.  

Uma análise utilizando a ferramenta de busca do banco de dados CDD 

(Conserved Domain Database, disponível em 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cdd.shtml;  (Marchler-Bauer et al., 2009) 

mostrou que SmTNFR possui um domínio conservado completo de Receptor de TNF 

(Tumor Necrosis Factor Receptor, TNFR, cd00185) com um E-value = 5x10-12.  

Um alinhamento múltiplo de sequencias utilizando este domínio conservado, 

incluindo membros vertebrados e invertebrados da família dos receptores de TNF 

mostrou que o domínio rico em cisteína (CRD) completo é presente na proteína 

codificada pelo gene SmTNFR (Figura 30).  Pode notar a conservação das cisteínas 

características dos domínios tipo CRD (Cystein-Rich Domain). A análise filogenética 

realizada através da construção de uma árvore com os genes da família, 

representada na Figura 31, revela que SmTNFR é alocado numa posição basal em 

relação ao ramo que inclui os receptores vertebrados TNFR1, TNFR2 e os clados 

onde estão os CD40; além disso, SmTNFR está separado do grupo dos receptores 

tanto de vertebrados como invertebrados pertencentes a família de NGF (Nerve 

Grown Factor- Fator de Crescimento Neuronal).  
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Figura 30 - Alinhamento dos domínios identificados pelo CDD do receptor SmTNFR e 

outros receptores da família de TNF em vertebrados e invertebrados. Os aminoácidos 

conservados estão representados por um bloco colorido, à esquerda os tipos de receptores 

da família do TNF e os organimos de origem; à direita o número de resíduos de aminoácidos 

de cada representante. Alinhamento realizado pelo programa ClustalW e a  figura criada no 

programa BioEdit. 
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Figura 31 - Arvore filogenética com as seqüências do receptor de S. mansoni e 

outros receptores da família de TNFR de vertebrados e invertebrados. Árvore 

construída a partir dos dados de alinhamento da figura anterior no programa MEGA. 

 

Baseados nesta análise de alinhamento dos domínios pudemos perceber que 

o arranjo dos módulos dos domínios CRD do SmTNFR é semelhante ao arranjo 

observado do receptor da família de TNF-α tipo CD-40 e consequentemente 

semelhante ao receptor TNFR2. A Figura 32 ilustra esquematicamente o arranjo dos 

módulos dos receptores da superfamília de TNF-α contextualizando a estrutura do 

receptor de S. mansoni (SmTNFR). 
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Figura 32 - Representação esquemática dos módulos nos Domínios Ricos em Cisteína 

(CRD) e do Domínio de Morte para os receptores de TNF selecionados. As elipses 

coloridas representam os módulos ou domínios conservados detectados nos receptores de 

TNF representados. Este diagrama simplifica e tem por intensão refletir a organização dos 

módulos proposta por Bodmer e colaboradores (Bodmer et al., 2002), e não contém 

informação relativa ao tamanho dos módulos ou tamanho dos receptores completos. As 

setas contínuas acima do esquema apontam para os receptores que tem interação com o 

ligante  TNF-α, a seta pontilhada indica a interação putativa do SmTNFR com o ligante TNF-

α. 

 

A fim de avaliar os níveis de expressão do gene SmTNFR experimentos de 

PCR em tempo real foram realizados utilizando amostras dos diferentes estágios de 

desenvolvimento do parasita (ovo, miracídeo, cercária, esquistossômulos de 7 dias e  

adultos), também foi avaliado o nível de expressão do receptor entre indivíduos 
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machos e fêmeas separadamente,  e em amostras de vermes adultos (machos e 

fêmeas pareados) tratados com TNF humano durante 1, 6 e 24 hs, a fim de avaliar 

como os níveis de expressão do receptor variam diante do estímulo da citocina 

humana. Os resultados dos experimentos de PCR em tempo real estão mostrados 

na Figura 33. 

  

         A) 

 

 B) 
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 C)  

 

Figura 33 - Níveis de expressão do gene SmTNFR detectados por experimentos de RT-

PCR em Tempo Real. A) Entre os diferentes estágios do ciclo de vida do parasita (a 

tubulina foi utilizada como gene normalizador), os dados foram ajustados em relação aos 

dados de Ovo. B) Entre vermes adultos machos e fêmeas (a tubulina foi utilizada como gene 

normalizador), os dados foram ajustados em relação aos dados de cada Fêmea. C) Entre 

vermes adultos pareados tratados com TNF-α humano (20 ng/ml) e não tratados (Controle) 

durante 1, 6 e 24 hs em cultura (a actina foi utilizada como gene normalizador). 

 

Como é possível observar, o estágio onde se detecta o maior nível de 

expressão do SmTNFR é cercária, cerca de 30 vezes mais do que em Ovo (o 

estágio de menor expressão) e cerca de 5 vezes mais expresso que em vermes 

adulto (segundo estágio com maior expressão detectada). Pela comparação dos 

níveis de expressão entre machos e fêmeas, detectamos que o receptor é em média 



110 
4. Resultados 

11 vezes mais expresso em macho do que em fêmea.   E por fim, quando tratamos 

vermes adultos pareados (machos junto com fêmeas) durante 1, 6 e 24hs 

observamos que existe uma diminuição da expressão em 1h de tratamento, sendo 

esta muito mais acentuada em 6hs e um aumento da expressão em 24hs. 

 

4.8 Estudo dos elementos da via de transdução de sinal de TNF-α em S. 

mansoni 

 Uma vez que o efeito de TNF-α humano já havia sido descrito na literatura, e 

agora tendo identificado a única sequencia do genoma do parasita que codifica um 

receptor da familia de TNF em S. mansoni, nos esforçamos em encontrar os 

possíveis candidatos da via de sinalização do TNF-α no transcritoma e no genoma 

do parasita. Esta busca foi realizada através de uma análise in sillico utilizando 

seqüências de proteínas humanas (obtidas no GenBank) descritas como 

participantes da via canônica de sinalização de TNF-α (Goeddel e Chen, 2005). Esta 

informação foi obtida através do acesso ao banco de dados STKE Science Signaling 

(Signal Transduction Kwonledge Enviroment, disponível em 

http://stke.sciencemag.org/cm/). 

  Utilizando estas seqüência de proteínas, uma busca através de BLASTx 

contra todos os ESTs depositados no GenBank, contra o genoma de S. mansoni 

(localmente instalado em um computador do laboratório) e contra as predições 

gênicas disponíveis no GeneDB (disponível em 

http://www.genedb.org/genedb/smansoni/), foram identificados 9  elementos que 

potencialmente codificam proteínas homólogas aos elementos de sinalização da via 

de TNF-α que são descritos como ativados pela via do receptor de TNF-α tipo 2 
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(TNFR2), que não possui Death Domain. Interessantemente, o SmTNFR também é 

um receptor do tipo Non-Death Domain, o que torna este resultado extremamente 

interessante e coerente com a biologia descrita em humanos, agora possivelmente 

aplicada ao parasita. A Figura 34 ilustra a via de transdução de sinal clássica em 

humanos e os elementos que foram encontrados em S. mansoni. A Tabela 12 

contem informações específicas sobre cada componente, incluindo ESTs, predições 

gênicas, scaffolds genômicos e mRNA que possuem similaridade com as 

seqüências humanas. 
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Figura 34 - Representação esquemática da possível via de sinalização de TNF- 

α em S. mansoni. Elementos representados em laranja foram identificados em S. 

mansoni pela análise in silico, em azul estão representados os elementos que não 

foram encontrados. Símbolos (→) indicam modificação covalente: fosforilação de 

proteína; (┤) indicam interação não covalente: associação proteína-proteína. 

Relação: (+) estimulatória; (-) inibitória; (0) neutra; (?) indefinida. Adaptado da 

referencia  (Goeddel e Chen, 2005). Dentro do núcleo (retangulos) dois exemplos de 

mensagens cujas transcrições são descritas em humanos como mediadas pelo fator 

de transcrição c-Jun.  

 

A via de sinalização humana de TNF-α é ativada pelo TNFR2 e envolve uma 

cascata de sinalização conservada composta por proteínas quinases.  O receptor 

humano interage com TRAF2 que irá ativar a MAPKKK, que ativa na seqüência 

JNKK; esta por fim ativa JNK que irá fosforilar e ativar o fator de transcrição c-Jun no 

núcleo. Genes homólogos a todos estes elementos foram encontrados. c-Jun 

fosforilado promove a transcrição de genes alvos da via de sinalização. Também foi 

encontrado um possível homólogo do gene codificador da proteína A20, uma 

proteína reguladora de TRAF2, além de c-IAP (cellular inhibitor of apoptosis protein 

1/2), juntamente com os genes da Caspase-3 e da Caspase-8, que codificam 

proteínas relacionadas com o processo de apoptose em células humanas, 

especialmente quando a via de sinalização do TNFR-α é ativada pelo receptor tipo 1 

(TNFR1). 

MAPKKK é o elemento de sinalização mais difícil para se predizer um 

ortólogo em S. mansoni porque este elemento se refere a duas proteínas quinases 

similares e distintas, chamadas MAPKKK1 (também conhecida como MEKK1) e 

MAPKKK5 (também conhecida como MEKK5 ou ASK1), e estas quinases são muito 

semelhantes a MAPKKK3 (Riches et al., 1996). A MAPKKK5 humana tem o melhor 
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hit na busca por BLAST contra as predições gênicas com a predição Smp_162800.1, 

anotada como “mitogen activated protein kinase kinase kinase-related”, com um E-

value = 2.8 x 10-139, 35 % identidade, 56 % similaridade, e 63 % de cobertura da 

proteína humana. Nós propomos que o homólogo de MAPKKK encontrado em 

S.mansoni pode ser ativado pela proteína JNKK por causa do contexto dos demais 

elementos de sinalização encontrados. 
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Tabela 12- Genes homólogos a via de sinalização de TNF-α em S. mansoni 

Elemento EST 
Melhor hit anotado do 

Blast  

Identi

dade 

Similari

dade 

Cobert

ura 

Bit 

score 
e-value  Predição 

gênica 
mRNA 

Scaffold 

Genômico 

TRAF 2 CD116218.1 

emb|CAE88928.1| TNF-

receptor-associated 

factor 1 [Hydractinia 

echinata] 

34% 53% 46% 134 5.00E-30 Smp_168390 Sm07524 Smp_scaff000369 

MAPKKK AM047350.1 

emb|CAX14693.1|mito

gen-activated protein 

kinase kinase kinase 

kinase 5 [Danio rerio] 

33% 54% 12% 59.7 3.00E-07 Smp_162800 Sm02009 Smp_scaff000007 

JNKK CD078303.2 

gb|AAI26010.1|  

Map2k4 protein 

[Xenopus laevis]               

71% 86% 37% 277 5.00E-73 Smp_086690 Sm01128 Smp_scaff000394 

JNK CD156514.1 

gb|AAP42290.1|  c-Jun 

N-terminal kinase JNK 

[Aplysia californica]  

71% 81% 33% 208 2.00E-52 Smp_172240 Sm10392 Smp_scaff000431 

c-JUN CD079021.2 

emb|CAY17016.1|  jun-

related protein 

[Schistosoma mansoni]    

41% 57% 11% 71.6 4.00E-11 Smp_080420 Sm03499 Smp_scaff000301 

A20 CD127364.1 

ref|XP_001060914.1|P

REDICTED: similar to 

Tumor necrosis factor, 

alpha-induced protein 3 

(Putative DNA binding 

protein A20) (Zinc finger 

protein A20) isoform 1 

[Rattus norvegicus] 

34% 48% 18% 72.1 4.00E-11 Smp_052350 Sm07337 Smp_scaff000132 
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c-IAP1/2 CD186694 

ref|XP_002191536.1|P

REDICTED: baculoviral 

IAP repeat-containing 6 

(apollon) [Taeniopygia 

guttata] 

42% 58% 22% 108 1.00E-22 Smp_159540 Sm10442 Smp_scaff000230 

Caspase-3 AM045525.1 

gb|AAM43816.1|  

caspase 3 [Takifugu 

rubripes]      

48% 66% 62% 184 5.00E-45 Smp_028500 Sm10021 Smp_scaff000059 

Caspase-8 CD082270.1 

ref|NP_001098258.1|  

caspase-8 [Oryzias 

latipes] 

39% 59% 24% 95.5 3.00E-18 Smp_141270 Sm05210 Smp_scaff000078 
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4.9 Estudo do efeito do TNF-α humano sobre o perfil de expressão 

gênica de S. mansoni 

Como mencionado anteriormente o efeito do TNF-α no S. mansoni já foi 

descrito há muitos anos, entretanto ninguém descreveu o efeito da citocina em nível 

molecular. Neste contexto nosso grupo se dedicou a estudar o efeito do TNF-α 

humano sobre vermes adultos (macho e fêmea) pareados sobre o perfil de 

expressão gênica do parasita. Nossas duas plataformas de microarrays foram 

utilizadas. Em um primeiro experimento piloto, utilizamos a plataforma de cDNA, com 

4000 elementos (descrita anteriormente). Neste experimento piloto, após 

recuperarmos os parasitas da perfusão dos hamsters infectados, tomamos os 

vermes que permaneceram pareados e incubamos com TNF-α por 1, 6 e 24 hs, 

juntamente com seus respectivos controles negativos. 

 Num segundo momento, utilizamos a plataforma de oligonucleotídeos com 

44000 elementos, produzida pela empresa Agilent Technologies, para realizarmos a 

hibridização das amostras tratadas com TNF-α durante 1 e 24 hs. 

 

4.9.1 Utilizando a plataforma in house de cDNA com 4000 elementos 

Após avaliarmos a qualidade das amostras de RNA, 500ng de RNA total 

foram utilizados para realizar a amplificação linear, com o kit Indirect Linear RNA 

Amplification for Microarrays (Invitrogen) conforme descrito em materiais e métodos.  

Conforme explicado anteriormente, tratamos vermes adultos pareados por 

três tempos distintos: 1 h, 6 hs e 24 hs paralelamente com seus controles negativos. 

Duas réplicas biológicas independentes para cada tempo de tratamento foram 



117 
Katia Cristina Pereira Oliveira Santos 

 
 

realizadas. Após a amplificação de RNA, 2 µg de RNA amplificado (aRNA) e 

marcado com Cy3 foram utilizados para realizar a hibridização conforme o protocolo 

de hibridização one-color descrito em (DeMarco et al., 2006).  

Os dados de intensidade obtidos foram filtrados, sendo descartados spots 

cuja intensidade foi inferior a média da intensidade dos controles negativos 

acrescidos de três desvios padrão; além disso, todos os controles foram retirados da 

análise. Utilizando os critérios mencionados, permaneceram na análise 3938 spots 

dos 4608. Os dados de intensidade dos spots remanescentes foram normalizados 

utilizando a média aparada em 40% (Quackenbush, 2002) de forma a diminuir o viés 

de variação da intensidade total que existe entre as lâminas. Após a normalização, 

razões virtuais entre as amostras tratadas e controles foram calculadas e os dados 

foram submetidos à análise estatística utilizando o teste ANOVA (Analysis Of 

Variance) (Kerr et al., 2000). 

Foram considerados genes significantemente diferencialmente expressos 

entre amostras tratadas e controles os genes com p-value < 0.03. Através desta 

abordagem foram identificados 250 com mudanças em pelo menos um dos tempos 

dos tratamentos, mudanças chamadas transientes. Estes 250 foram agrupados em 6 

perfis distintos utilizando a abordagem de k-means (Tavazoie et al., 1999). A Figura 

35 A mostra o perfil de expressão destes grupos. 
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Figura 35 – Mudanças no perfil de expressão de genes de S. mansoni induzidas por 

TNF-α humano detectadas utilizando microarray de cDNA com 4k elementos.  A) Perfis 

de expressão, agrupados por k-means, de 250 genes com mudanças transientes em seu 

padrão de expressão (p-value < 0.03). B) Agrupamento Hierárquico de 90 genes com 

mudanças sustentadas significativas (q-value < 0.011) em seu perfil de expressão. Cada 

linha representa um gene e cada coluna representa um tempo de tratamento.  A expressão 

de cada gene é representada pela média entre as duas réplicas biológicas, e está indicada 

como o número de desvios padrão abaixo (verde) ou acima (vermelho) do valor médio de 

intensidade de cada gene entre todas as amostras. A intensidade da cor é proporcional ao 

número de desvios padrão dentro da escala -1 (verde) a +1 (vermelho), mostrando genes 

reprimidos (verdes) ou induzidos (vermelhos) pela ação da citocina humana.  

 

Quatro destes perfis representam genes cuja expressão foi reprimida pela 

citocina humana. O perfil 1 é composto por 49 genes com o nível de expressão 

reprimido em 1 h de tratamento, sendo que nos tempos posteriores não mostraram 

diferença de expressão significativa. O perfil 2 é composto de 62 genes com seus 

níveis de expressão reduzidos em 6 hs de tratamento. Um grupo de 17 genes 

compõem o perfil 3 com a repressão dos níveis de expressão nas 6 primeiras horas 

de tratamento. O perfil 4 é composto por 62 genes que são reprimidos na primeira 

hora de tratamento e então progressivamente aumenta o nível de expressão até 24 

hs. 

Dois outros grupos representam genes induzidos por TNF-α: o perfil 5 que 

contém 21 membros com indução de expressão na primeira hora de tratamento 

seguida de repressão em 24 hs; e o perfil 6 que possui 39 genes com indução no 

nível de expressão nas 6 primeiras horas. A Tabela Suplementar 5 (presente no 

material anexo) mostra detalhadamente cada elemento que compõe cada grupo 

identificado pelo k-means. 
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Entretanto, esta abordagem não nos permitia encontrar os genes que sofriam 

a mesma alteração no padrão de expressão em função do TNF-α humano 

independentemente do tempo de incubação, mudanças chamadas sustentadas. A 

fim de encontrar este genes com mudanças sustentadas procedemos a 

transformação por z-score (z-score transformation, (Cheadle et al., 2003)) nos dados 

normalizados de intensidade e utilizamos como teste estatístico o SAM,  

(Significance Analysis of Microarray) (Tusher et al., 2001) para encontrar genes 

diferencialmente expressos entre as amostras tratadas e as amostras controle, 

independente do tempo de incubação (abordagem chamada “duas classes”). Foram 

identificados 90 genes com significativa alteração no padrão de expressão (q-value < 

0.011). A Figura 35 B mostra o agrupamento hierárquico destes genes. A Tabela 13 

sumariza o número de genes diferencialmente expressos, de acordo com cada 

categoria do chip, que apresenta mudanças transientes ou sustentadas no nível de 

expressão. A Tabela Suplementar 6 (presente no material anexo) lista cada um dos 

90 genes com mudanças sustentadas induzidas por TNF-α humano. 
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Tabela 13 - Número de genes com mudanças de expressão transientes ou 

sustentadas (plataforma de cDNA de 4k) em vermes adultos tratados com TNF-α 

humano por 1, 6 e 24 h. 

    Genes com mudança transiente em 1, 6 ou 24 hs 

# total de genes 250 

Genes conhecidos 130 

Genes desconhecidos 120 

 

Codificadores 40 

  Não-codificadores 80 

    Genes com mudanças sustentadas em 1, 6 e 24hs 

  Total 

Induzidos em 1, 6 e 

24hs 

Reprimidos em 1, 6 e 

24hs 

# total de genes 90 67 23 

Genes conhecidos 67 51 16 

Genes desconhecidos 23 16 7 

 

Codificadores 13 10 3 

  Não-codificadores 10 6 4 
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Uma busca por contagem de termos de Ontologia Gênica (GO) foi realizada 

seguindo a mesma metodologia descrita em (DeMarco et al., 2006), entretanto 

nenhum enriquecimento de termos GO foi encontrado em ambos conjuntos de 

genes (com mudanças transientes ou sustentadas). 

Alguns candidatos foram escolhidos para experimentos de validação através 

de PCR em tempo real. Estes genes foram escolhidos por causa de seu potencial 

papel na biologia do parasita. São eles: Enzima Conversora de Endotelina (ECE, 

SmAE C604640.1), Receptor de Membrana de Progesterona (Progesterone receptor 

membrane component 2, PGRMC2, SmAE C601202.1), Alfa 1-3 fucosiltransferase 

(SmAE C602447.1), Ferritina 1 (SmAE C610095.1). A identidade destes genes foi 

confirmada por re-seqüenciamento dos clones de cDNA. Para todos estes 

experimentos de PCR em Tempo Real actina foi utilizada como gene normalizador, 

porque Tubulina e GAPDH sofrem alteração no nível de expressão na presença de 

TNF-α humano no estágio de vermes adultos. A Figura 36 mostra os resultados de 

PCR em Tempo Real em comparação com os dados obtidos pelo experimento de 

microarray de cDNA. 
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Figura 36 – Validação dos níveis de expressão de alguns genes selecionados 

nos experimentos de tratamento de vermes adultos com TNF-α humano 

realizados na plataforma de 4k. Valores de expressão (Log2 da razão 

Tratado/Controle) medidos em quatro genes, tanto no experimento realizado em 

microarrays de cDNA (vermelho) quanto por RT-PCR em Tempo Real (azul) com 

vermes adultos pareados tratados por 1h, 6h e 24h.   

 

Podemos notar que de maneira geral os genes selecionados tiveram seu 

perfil de expressão validado, falhando somente um ou outro ponto. Consideramos 

como validado o mesmo padrão de expressão, induzido ou reprimido por TNF-α no 

determinado tempo de tratamento. Podemos observar que algumas medidas de 

expressão obtiveram a mesma razão entre o tratado e o controle, outras medidas 

foram um pouco diferente da razão obtida pelos resultados de array, mas com a 
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mesma resposta, e somente dois pontos estavam fora do perfil observado em 24 

para os genes PGMC2 e Alfa 1,3 fucosiltransferase. 

 

4.9.2 Utilizando a plataforma de oligonucleotídeos com 44000 elementos 

 Uma vez observada à diferença de expressão entre 1, 6 e 24 h utilizando a 

plataforma in house optamos por escolher dois tempos destes tratamentos para 

medir a expressão com a plataforma de oligoarray de 44k elementos, que 

obviamente nos permite medir mais amplamente o efeito da citocina no 

transcriptoma de S. mansoni. Os genes afetados pela presença de TNF-α humano 

provavelmente são o alvo de ativação da via de sinalização em S. mansoni descrita 

anteriormente. 

 Neste contexto, escolhemos dois estágios distintos para a execução dos 

experimentos: foram utilizados vermes adultos tratados com a citocina humana por 

1h e 24h e foram utilizados esquistossômulos recém-transformados (3 h de 

transformação) tratados com a citocina por 1 h. A justificativa de utilizar 

esquistossômulos recém transformados se baseia na idéia que constatamos o maior 

nível de expressão do receptor em cercárias, que naturalmente são o estágio 

infectivo. Ao penetrar na pele do hospedeiro uma intensa reação inflamatória se 

inicia com a liberação de TNF-α e a cercária, agora como esquistossômulo, entra em 

contato com a citocina exercendo o efeito no parasita. 

 A fim de descrever em nível molecular qual é este efeito, transformamos 

mecanicamente cercárias em esquistossômulos (conforme descrito em materiais e 

métodos). A técnica de cultivo de esquistossômulo se baseia na técnica descrita por 
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Basch (Basch, 1981); basicamente submetem-se as cercárias recém eliminadas dos 

caramujos a um choque térmico e agitação mecânica com o uso do vórtex. Após 

esta transformação, os corpos cercarianos se soltam das caudas. Aguarda-se três 

horas para a transformação e então as caudas são retiradas por sucessivas 

lavagens e, os esquistossômulos (transformados a partir dos corpos cercarianos) 

são incubados com TNF-α por uma hora ou com o respectivo controle negativo. A 

Figura 6 ilustra as principais etapas do processo.  

 Duas réplicas biológicas independentes foram realizadas. Após a obtenção 

dos esquistossômulos tratados realizamos os experimentos de hibridização na 

plataforma 4 x 44k produzida pela empresa Agilent. A análise dos dados se iniciou 

pela retirada dos pontos com baixa intensidade de sinal, definidos como aqueles 

com intensidade não significativamente maior do que o sinal médio do background 

(critério – IsPosAndSig - estabelecido pelo software de extração de dados Feature 

Extraction). Os dados de intensidade total foram normalizados pela metodologia de 

Quantil (Bolstad et al., 2003) e o SAM (Significance Analysis of Microarray) (Tusher 

et al., 2001) foi utlizado para avaliar a significância estatística da variação de 

intensidade entre as amostras de esquistossômulos tratados e controles. 490 

sondas foram identificadas como diferencialmente expressas entre 

esquistossômulos tratados (q-value < 0.05) e não tratados. Estas 490 sondas 

representam 411 genes únicos, dos quais 342 tem seu nível de expressão induzido 

por TNF-α e 69 têm seu nível de expressão reprimido (Figura 37).  
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Figura 37 - Efeito do TNF-α humano no perfil de expressão gênica de 

esquistossômulos recém transformados. Os esquistossômulos foram tratados por 1h 

com 20 ng/ml de TNF-α humano três h após a transformação mecânica das cercárias.  A 

figura mostra um agrupamento hierárquico dos 411 genes, representados por 490 sondas 

que exibem significativa mudança no nível de expressão em relação as amostras controle 

(q-value <0.05). Cada linha horizontal representa uma sonda, cada coluna representa uma 

réplica técnica. Foram realizadas duas réplicas biológicas e duas réplicas técnicas. Para 

cada gene, a intensidade da cor é proporcional ao número de desvios padrão acima (+2) ou 

abaixo (-2) da do valor médio de expressão daquele gene, como indicado na escala, 

mostrando genes induzidos (vermelhos) ou reprimidos (verdes) pela ação da citocina 

humana. 

 

A Tabela 14 mostra o número de genes expressos e com mudanças 

significativas de expressão de conforme as categorias de sondas presentes no 
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oligoarray. A Tabela Suplementar 7 (no material anexo a esta tese) lista  todas as 

sondas dos  genes com expressão significantemente alterada. 

Uma busca por enriquecimento de contagem de termo GO foi realizada entre 

o grupo de genes diferencialmente expressos e nenhum termo GO foi encontrado 

com contagem enriquecida. 

 Um segundo set de experimentos foi realizado com vermes adultos pareados 

que foram tratados com TNF-α humano por 1h e 24h. Os dados obtidos foram 

normalizados pelo método de Quantil, e razões foram calculadas entre o nível de 

expressão do gene na amostra tratada e na amostra controle; a análise da 

significância foi realizada utilizando o SAM para encontrar (i) genes com mudanças 

de expressão transientes entre 1h e 24h e (ii) genes com mudanças sustentadas em 

1h e 24h. 

 Encontramos 1042 sondas representando 955 genes com mudanças 

transientes de expressão (q-value < 0.05);  entre eles, 591 genes tiveram expressão 

induzida em 1h e reprimida em 24hs; e 364 tiveram o perfil oposto de expressão 

(Figura 38 A). A Tabela 15 mostra o número de genes expresso e com significativas 

mudanças de expressão conforme as categorias de sondas presentes no oligoarray. 

Da mesma forma, a Tabela Suplementar 8 (no material anexo a esta tese) lista 

todas as sondas dos genes com expressão significativamente alterada. 
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Tabela 14-  Genes expressos e diferencialmente expressos em esquistossômulos tratados com TNF-α humano durante 1h. 

 

Categoria 

# de 

sondas 

no  

oligoarra

y 

# de 

sondas 

expressas 

(set 

redundante

) 

# de 

genes 

expressos 

(set 

único) 

# de genes 

diferencialment

e expressos  

# de genes com 

expressão 

aumentada em 

esquistossômul

os tratados com 

TNF-α  

# de genes com 

expressão 

diminuída em 

esquistossômul

os tratados com 

TNF-α 

Genes de S. mansoni com 

ortólogos em outras espécies 
8949 7068 3951 173 160 13 

Genes de S. mansoni encontrados 

somente em S. japonicum  
5502 3726 2518 74 59 15 

Genes de S. mansoni 

desconhecidos (no-match no 

GenBank) 

27258 10529 9433 164 123 41 

Total 41709 21323 15902 411 342 69 
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Figura 38 – Efeito do TNF-α humano no perfil de expressão gênica de vermes adultos. 

Vermes adultos pareados foram tratados por 1h e 24h com 20 ng/ml de TNF- α 

humano. A figura mostra os genes que tiveram alterações significativas (q-value < 0.05) nos 

níveis de expressão entre os vermes tratados e controles. (A) Agrupamento hierárquico de 

955 genes com mudanças transientes de expressão. (B) Agrupamento hierárquico dos 138 

genes com mudanças sustentadas nos níveis de  expressão em 24h de observação. Cada 

linha representa um gene e cada coluna representa uma réplica experimental. Foram feitas 

duas réplicas técnicas para cada uma das duas réplicas biológicas. Os níveis de expressão 

estão indicados como Log2 das intensidades (Tratado/Controle) para cada tempo (1h e 

24h). Para cada gene a intensidade da cor é proporcional ao Log da razão, como indicado 

na barra de escala, e mostra genes induzidos (vermelho) ou reprimidos (verde) pelo 

tratamento. 
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Tabela 15 - Número de genes expressos e diferencialmente expresso em vermes adultos tratados com TNF-α humano em 1 

h ou 24h.  

Categoria 

# de 

sondas no 

array  

# de sondas 

expressas (set 

redundante)  

# de genes 

expressos (set 

único) 

# de genes 

diferencialmente 

expressos 

# de genes 

com 

expressão 

aumentada 

em adultos 

tratados com 

TNF-α em 1h 

#  de genes 

com 

expressão 

aumentada 

em adultos 

tratados com 

TNF-α em 24h 

Genes de S. mansoni com 

ortólogos em outras espécies 
8949 8078 4482 343 241 102 

Genes de S. mansoni encontrados 

somente em S. japonicum 
5502 4573 3039 182 116 66 

Genes de S. mansoni 

desconhecidos (no-match no 

GenBank) 

27258 18329 16464 430 234 196 

Total 41709 30980 23985 955 591 364 
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 Uma busca por termos de Ontologia Gênica (GO) foi realizada para os dois 

grupos de genes representados na Figura 30 A (genes com expressão aumentada 

em 1h e genes com expressão aumentada em 24h) e foram encontradas categorias 

de Ontologia Gênica enriquecidas em ambos os grupos. Os resultados desta busca 

estão listados na Tabela 16.  

 

Tabela 16 - Categorias GO significantemente enriquecidas (p-value < 0.05) entre 

os genes com maior expressão em vermes adultos tratados com TNF-α em 1h 

ou 24h.  

Ontologia 
Descrição dos 

Termos GO 
Termo GO Contagens 

p-value 

(ajustado) 

Uma hora de tratamento 

Biological Process RNA processing GO:0006396 23/232 1.16 x 10-2 

Cellular Component 
ribonucleoprotein 

complex 
GO:0030529 24/277 1.91 x 10-2 

Molecular Function nucleic acid binding GO:0003676 43/658 6.68 x 10-4 

Molecular Function RNA binding GO:0003723 28/250 3.56 x 10-2 

Vinte e quatro horas de tratamento 

  

Molecular Function motor activity GO:0003774 11/278 2.13 x 10-2 

Cellular Component cytoskeleton GO:0005856 6/75 2.13 x 10-2 
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 Neste experimento com vermes adultos tratados com TNF-α humano também 

fomos capazes de identificar um segundo grupo de genes com mudanças no seu 

padrão de expressão. São genes que apresentaram mudanças sustentadas, ou seja, 

uma vez alterado seu nível de expressão (para mais ou para menos) ele permanece 

da mesma forma independente do tempo de incubação dos parasitas com a citocina. 

142 probes que representam 138 genes possuem mudanças sustentadas no seu 

padrão de expressão. 102 genes são induzidos por TNF-α e 36 genes são 

reprimidos pela citocina tanto em 1 h como em 24 h (Figura 38 B). A Tabela 17 

mostra o número de genes expressos e diferencialmente expressos entre tratados e 

não-tratados, de acordo com as categorias do oligoarray. A Tabela suplementar 9 

lista todos as sondas com mudanças sustentados no seu padrão de expressão. 

 Foi realizada a busca por enriquecimento de termos GO e não foi encontrado 

enriquecimento em nenhum dos grupos. 

Pela comparação das listas de genes diferencialmente expressos em 

esquistossômulos e adultos induzidos pela citocina, encontramos somente 11 

sondas que representam 10 genes. 6 deles possuem o mesmo padrão de 

expressão: induzidas em 1 h de tratamento em ambos estágios. Os outros genes 

possuem um padrão oposto de expressão em esquistossômulo e vermes adultos. A 

Tabela suplementar 10 mostra essas 11 sondas e seus padrões de expressão em 

cada experimento.  A pequena fração de genes afetados em comum entre ambos 

estágios, esquistossômulos e vermes adultos (2% e 1% respectivamente), indica 

que a resposta do parasita á citocina é dependente do estágio. 

 Os resultados obtidos com os experimentos descritos foram submetidos a 

publicação na revista PLoS Neglected Tropical Diseases, num manuscrito intitulado:  
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 Identification of Schistosoma mansoni TNF-alpha receptor gene and the 

effect of human TNF-alpha on the parasite gene expression profile. Katia 

C. Oliveira1, Mariana L. P. Carvalho1, Thiago M. Venancio1,¶, Patricia A. 

Miyasato2, Toshie Kawano2, Ricardo DeMarco3, Sergio Verjovski-Almeida1 *, 

submetido. 

Este manuscrito segue anexo a esta tese no material suplementar. 
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Tabela 17- Número de genes expressos e diferencialmente expressos em vermes adultos tratados com TNF-α humano em 

1 h e 24 hs. 

Categoria 
# de sondas 

no array  

# de sondas 

expressas (set 

redundante)  

# de genes 

expressos 

(set único) 

# de genes 

diferencial

mente 

expressos 

# de genes com 

expressão 

aumentada em 

vermes adultos 

tratados com TNF-

α 

# de genes 

com 

expressão 

aumentada em 

vermes 

adultos 

controles 

Genes de S. mansoni com 

ortólogos em outras espécies 
8949 8078 4482 52 40 12 

Genes de S. mansoni 

encontrados somente em S. 

japonicum 

5502 4573 3039 26 17 9 

Genes de S. mansoni 

desconhecidos (no-match no 

GenBank) 

27258 18329 16464 60 45 15 

Total 41709 30980 23985 138 102 36 



135 
Katia Cristina Pereira Oliveira Santos 

 
 

5 DISCUSSÃO 

 

 

5.1 A tecnologia de microarrays e suas formas de análise 

A tecnologia de microarrays nos permite estudar diferentes aspectos da 

biologia de um organismo, nos permitindo observar um grande número de processos 

a partir da análise da expressão gênica. Neste projeto diferentes observações foram 

feitas em relação ao nível de expressão gênica do S. mansoni entre os gêneros 

macho e fêmea, entre os estágios do ciclo de vida e em vermes adultos. Além disso, 

este projeto contemplou outro aspecto da biologia da interação entre o parasita e 

seu hospedeiro vertebrado, o homem: o efeito de uma citocina humana, o TNF-α 

sobre o perfil de expressão gênica do parasita em dois estágios distintos.  

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, duas plataformas de microarray 

foram produzidas e utilizadas. A plataforma de cDNA foi a primeira desenvolvida, 

composta de 4608 fragmentos de cDNA amplificados por PCR, purificados e 

depositados sobre a lâmina de vidro.  

Uma das vantagens desta plataforma é que é relativamente barata;  

entretanto, para se construir é necessário possuir a infra-estrutura com 

equipamentos especializados (spotter, scanner, robô de re-array, hibridizador, dentre 

outros), e ter acesso aos clones que serão utilizados para a produção das sondas. 

Nosso grupo coordenou o projeto de sequeciamento de ESTs de S. mansoni e, 

portanto tinha estocado todos os clones que foram gerados neste projeto;  além 

disso, nosso grupo tem acesso ao Centro Avançado de Tecnologias em Genômica 

(CATG - http://www.catg.iq.usp.br/), que está alojado no Instituto de Química pela 
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associação de diferentes pesquisadores. Essas condições tornaram o projeto 

completamente viável o que fez com que utilizássemos esta plataforma em um 

grande número de projetos em colaboração. 

Após a construção da plataforma de cDNA, nosso grupo iniciou um novo 

desenho de arrays, agora produzidos pela empresa Agilent Technologies com uma 

densidade 10 vezes maior do que a plataforma de cDNA até então utilizada. Esta 

plataforma é composta por sondas de oligonucleotídeo (com 60 bases) e tem a 

capacidade de comportar 44000 elementos, capacidade muito maior do que o 

número de genes preditos em S. mansoni. A vantagem desta tecnologia é que além 

de ser mais abrangente, não é necessário possuir uma coleção de clones de cDNA 

de interesse; tendo-se acesso ao banco de sequencias do transcriptoma de S. 

mansoni escolhe-se as sequencias, seleciona-se um trecho de 60 bases como 

sonda, e a Agilent fabrica os oligoarrays sob encomenda. Não é necessário infra-

estrutura para produção do array, somente a infra-estrutura requerida para as etapas 

de hibridização e leitura (scanning) das lâminas. Além disso, a acurácia das medidas 

obtidas com plataformas de oligonucleotídeos é maior do que a obtida com a 

plataforma de cDNA, e o ruído (background) obtido nas medidas das plataformas de 

oligonucleotídeos também é muito menor, o que melhora a qualidade dos dados e 

consequentemente a análise deste dados (Woo et al., 2004). Isso se deve ao fato de 

que as condições de hibridização e lavagem estabelecidas para as lâminas de 

oligonucleotídeos são mais estringentes do que para a plataforma de cDNA, já que 

as sondas de 60 bases tem uma composição C+G mais homogenea entre os 

diversos genes no array, comparado com os fragmentos longos de cDNA. Foi 

escolhido o chip de oligonucleotídeo de 60 bases da empresa Agilent Technologies 

porque as características das sondas e as condições de hibridização e lavagem 
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nesta plataforma foram otimizados e é possível obter-se resultados bem 

reprodutíveis (Hughes et al., 2001). As sondas foram desenhadas de acordo com a 

Tm e conteudo CG recomendados pela empresa de modo a obter um resultado 

homogêneo durante o processo de hibridização e lavagem. 

Um importante artifício utilizado pelo nosso grupo em ambas as plataformas é 

o procedimento de amplificação de RNA. Esta metodologia aumentou a aplicação da 

técnica de microarrays no estudo da biologia molecular, possibilitando a utilização de 

uma quantidade de RNA muito menor do que antes requerida. Para se ter uma idéia 

da importância deste avanço na técnica de microarrays, inicialmente eram 

necessários 10 µg de RNA total ou 1µg de mRNA para a geração de cDNA marcado. 

A partir do protocolo de amplificação adaptado de (Wang et al., 2000), a partir de 

1µg de RNA total se consegue um rendimento de 160 vezes mais RNA mensageiro. 

Agora, com kits comercializados pelas empresas e os kits que acompanham as 

lâminas vendidas pela Agilent, se pode iniciar a amplificação de RNA total a partir de 

50 ng o que permite o estudo de amostras muito mais raras, cuja obtenção de RNA 

é difícil, ou em casos de uma amostra única. Esta metodologia vem mudando as 

possibilidades e aplicabilidades da técnica de microarray, abrindo novas 

perspectivas experimentais. 

Outro aspecto importante a ser considerado são as diversas formas de 

análise possíveis para os resultados de experimentos de microarrays. Existem vários 

passos importantes na análise e em cada passo existem várias alternativas 

possíveis de serem aplicadas, dependendo das perguntas a serem respondidas nos 

experimentos em questão.  O primeiro passo de qualquer análise de microarrays é o 

processo de filtragem dos dados;  neste processo são descartados os spots cujo 
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sinal é considerado muito baixo e é inferido que aquela medida se deve ao ruído da 

técnica. Rotineiramente em nosso laboratório determinamos o nivel de corte (cut-off ) 

baseado no número de desvios padrão (geralmente 2 a 3 desvios) que a intensidade 

do sinal de cada spot está acima do valor de intensidade obtido pelo controles 

negativos que estão na lâmina de microarray. Agora, entretanto, as plataformas 

comerciais oferecem softwares de extração de dados que já realizam um pré-

processamento dos dados inferindo parâmetros de qualidade, algumas 

normalizações (LOWESS, por exemplo) entre os canais Cy3 e Cy5 e já estabelecem 

alguns critérios de cut-off que definem o que são spots com baixa intensidade de 

sinal. O Feature Extraction, software utilizado para a extração de dados das laminas 

produzidas pela Agilent Technologies faz um teste-t entre a intensidade de sinal 

média dos pixels de cada spot e a intensidade média obtida do ruído ao redor deste 

spot, e faz uma marcação na planilha de dados extraídos nos spots que tem 

intensidade de sinal significativamente maior do que a intensidade do sinal do ruído 

ao redor. Estes artifícios oferecem uma maior sensibilidade de detecção, mudando 

assim o conjuto definido como expresso. 

O segundo passo de toda a análise de dados de microarrays é a 

normalização dos conjuntos de dados obtidos; a escolha da abordagem a ser 

utilizada depende do desenho experimental utilizado e a estratégia de hibridização. 

Em qualquer experimento onde se utiliza a marcação dos alvos com Cy3 e Cy5 

sempre é necessário a utilização da normalização pelo algoritmo de LOWESS 

(representado na Figura 17) (Quackenbush, 2002) que corrige o vies existente entre 

a intensidade de sinal emitido por cada fluoróforo, assumindo que a razão entre os 

dados de intensidade dos canais de Cy3 e Cy5 não devem sofrer grandes mudanças 

para a maior parte dos genes, e corrigindo assim as razões ao longo da faixa de 
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intensidades do sinal, conforme descrito anteriormente. Em análises onde se 

compara diretamente a razão das intensidades entre as condições testadas 

(condição 1/ condição 2) e que não possuem grandes vieses nas intensidades totais 

dos canais que serão comparados diretamente, somente a normalização por 

LOWESS é suficiente.  

Outros exemplos de normalizações são as que são aplicadas quando se 

analisa os dados de intensidade total entre diferentes lâminas. O objetivo das 

normalizações em análises que utilizam a intensidade total é corrigir a variação de 

intensidade existente entre cada canal e entre as lâminas. Existem várias 

metodologias descritas na literatura. As rotineiramente usadas em nosso laboratório 

são: a normalização por média aparada (Quackenbush, 2002) e a normalização por 

Quantil (Bolstad et al., 2003). Na normalização por média aparada se divide o valor 

de intensidade de cada gene pelo valor da média (sendo esta calculada descartando 

uma fração de cerca de 10 a 20 % dos genes nos extremos mais e menos intensos, 

conforme o critério selecionado); assim cada lâmina tem seus valores de intensidade 

ajustados dentro da intensidade total dela mesma, não dependendo do número total 

de lâminas com as quais serão realizadas as comparações de expressão. Em 

contrapartida, a normalização por Quantil, conforme descrito anteriormente, se 

baseia no ranking de intensidade de cada gene em cada lâmina. Assim, assume-se 

que os genes mais expressos sempre estarão no topo da lista, independente do 

valor absoluto de intensidade. A fim de se tornar comparável com as demais 

lâminas, após o ranking dos genes segundo a intensidade se substitui o valor de 

intensidade de cada um dos genes em cada lâmina pelo valor médio da intensidade 

dos genes que ocupam aquela posição no ranking. Para este método de 

normalização, é essencial ter o conjunto total de lâminas para poder executar a 
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normalização, e a cada vez que se acresce uma lâmina ao conjunto é necessário 

que a normalização seja realizada novamente. Ambos os métodos de normalização 

discutidos aqui são bem eficientes, entretanto, para experimentos com intensidades 

mais díspares a capacidade de normalização da média aparada é limitada ao passo 

que pelo método de quantil é possível esta correção. 

Por fim, após o processo de normalização, é essencial calcular a significância 

das mudanças de expressão observadas entre os genes. Existem diversos métodos 

disponíveis na literatura;  neste trabalho utilizamos o método SAM (Significance 

Analysis of Microarray) (Tusher et al., 2001) onde se atribui um score para cada 

gene com base nas mudanças dos níveis de expressão em relação ao desvio 

padrão das réplicas. Para genes com score maiores que o valor de corte (d) 

ajustável, o SAM usa permutações para encontrar a porcentagem de genes que 

seriam encontrados ao acaso e usa essa simulação para calcular a taxa de falsos 

positivos (False Discovery Rate, FDR) daquele conjunto de genes selecionados. 

Outra abordagem utilizada neste trabalho é a Análise da Variância (ANOVA) (Kerr et 

al., 2000), especialmente para os experimentos onde três ou mais grupos estavam 

sendo considerados na análise. No teste ANOVA se avalia a significância entre as 

médias de cada grupo pela comparação das variâncias; de forma que a variância 

que existe dentro de cada grupo não pode ser maior do que a variância observada 

entre os grupos, calculando assim um p-value de significância. 
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5.2 Estudo do perfil de expressão gênica entre os diferentes estágios 

de desenvolvimento e gêneros do S. mansoni 

Um grande conjunto de dados foi gerado através da utilização de ambas as 

plataformas, que abrem um novo caminho na investigação da biologia do parasita.  

Um dos primeiros experimentos realizados foi a comparação do padrão de 

expressão entre vermes adultos machos e fêmeas. Do conjunto total de 229 genes 

identificados como diferencialmente expressos, utilizando a plataforma de cDNA, um 

total de 90 genes foi identificado como genes mais expressos em machos e 139 

genes com maior expressão em fêmeas. 90 destes genes não possuem ortólogos, o 

que os torna bons candidatos para estudos posteriores da possível interação entre 

machos e fêmeas e de suas diferenças fisiológicas. Os outros 139 possuíam uma 

função postulada, diretamente caracterizada ou baseada na similaridade de 

sequencias com outros genes. Muitos destes genes são diferentes daqueles 

descritos previamente em outras analises de microarray entre macho e fêmea 

(Hoffmann et al., 2002; Fitzpatrick et al., 2004) e possivelmente nos direciona a 

entender o mecanismo molecular dos sistemas responsaveis pela manutenção da 

fertilidade em fêmeas. Baseado na anotação destes genes, fomos capazes de 

identificar 5 genes na lista (dois em machos e três em fêmeas) que tiveram um 

padrão de expressão similar ao descrito nos trabalhos precedentes (Hoffmann et al., 

2002; Fitzpatrick et al., 2004). Além disso, o número de genes encontrados em 

comum entre os trabalhos e nosso conjunto pode estar subestimado, porque muitos 

genes descritos como diferencialmente expressos não haviam sido relacionados 

com uma possível função e não podem ser comparados na ausência de anotação.  
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Através da busca de ontologias gênicas mais significantemente representadas 

foi possível identificar que em machos notamos a presença de genes envolvidos no 

desenvolvimento muscular, o que faz um grande sentido uma vez o macho abriga a 

fêmea e possui uma estrutura muito mais robusta. Em contra partida, entre os genes 

mais expresssos em fêmeas, encontramos o enriquecimento de componentes 

estruturais dos ribossomos e fatores de iniciação de tradução (assim também como 

Hoffman havia observado (Hoffmann et al., 2002). Uma possível explicação se dá 

pelo fato da fêmea necessitar da produção um grande repertório de proteínas para o 

processo de formação dos ovos.  

Além de componentes de ribossomo, diversos genes codificadores para via 

de sinalização pela proteína RAS tem maior expressão em fêmeas que machos. É 

interessante notar que a proteina codificada pelo gene Rho GDP-dissociation 

inhibitor 1, mais expresso em fêmea que macho, possui 38% de identidade,  59% de 

similaridade e 95% de cobertura com a proteína humana (NP_004300.1), e está 

descrito que a super expressão desta proteína induz a ruptura do citoesqueleto de 

actina em queratinócitos humanos (Leffers et al., 1993) e reprime a transcrição de 

genes específicos de músculo (Takano et al., 1998). Uma hipótese defendida por 

nós é que os altos níveis de expressão de Rho GDP-dissociation inhibitor 1 

poderiam atuar regulando negativamente a expressão das proteínas musculares, 

observadamente mais expressas em machos;  isso explicaria os níveis de expressão 

observados.  

Além disso, encontramos outro grupo de genes relacionados ao processo de 

sinalização celular via receptor de EGF (Epidermal Grown Factor),  mostrando que 

nas fêmeas do parasita estas vias de sinalização são muito mais requisitadas que 

em machos. 
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Outro aspecto interessante foi encontrar diferencialmente expresso o fator de 

transcrição CA150 que posteriormente foi caracterizado pelo Dr. Ricardo DeMarco e 

mostrou possuir três isoformas que se expressam diferentemente entre machos e 

fêmeas. Este achado enriquece o conhecimento da comunidade científica sobre a 

relação entre machos e fêmeas, e a regulação no padrão de splicing alternativo de 

isoformas de proteínas que podem ter atividades distintas entre os sexos. 

O uso da plataforma de 44k, conforme mencionado anteriormente, nos 

permite uma abordagem muito mais ampla, que inclui todos os 13.197 transcritos 

preditos em S. mansoni. Com a intenção de representar o maior número de 

transcritos, todos os ESTs foram remontados em contigs e ainda utilizamos os 

contigs de ESTs de S. japonicum para encontrar possíveis novos genes em S. 

mansoni, não detectados pelos projetos de seqüenciamento. 

O experimento com RNA de vermes adultos foi o primeiro realizado na 

plataforma de 44k e pudemos constatar que de fato a reprodutibilidade de nossos 

resultados é grande. Obtivemos coeficientes de correlação bem altos intra-slide de 

0.97 e 0.98 (réplica técnica) e inter-slides de 0.74 a 0.82 (entre réplicas biológicas). 

Outra vantagem desta plataforma de oligonucleotídeo é a possibilidade de estudar a 

transcrição fita-especifica. 

Embora o desenho de nossa plataforma seja para genes únicos, alguma 

redundância pode ser encontrada; uma das fontes de redundância é a geração de 

dois ou mais contigs de EST que não se sobrepõe para um mesmo gene, devido a 

natureza parcial e incompleta do sequenciamento do transcritoma até agora obtido. 

Outra fonte de redundancia são os erros de sequenciamento de EST, retenção de 

introns em mensagens imaturas e múltiplas isoformas de um gene,  condições que 
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dificultam exponencialmente a geração de um contig único para cada gene. Estes 

fatores são muito difíceis de serem identificados e retirados do conjunto. 

  Em nossa análise, identificamos 7927 sondas que representam 5798 

transcritos expressos em vermes adultos, um número bem próximo dos 6263 

transcritos detectados por Serial Analysis of Gene Expression (SAGE) usando 

vermes adultos descritos por (Verjovski-Almeida et al., 2003) 

Do total de genes expressos 56% deles eram conhecidos; isso era esperado 

porque a maior parte dos genes  codifica proteínas de expressão constitutiva 

(housekeeping genes) com altos níveis de expressão e estes genes possuem 

seqüência altamente conservada entre as diferentes espécies, sendo fácil e 

diretamente identificados. Apesar da maior fração dos genes conhecidos representar 

housekeeping genes, uma grande porção destes genes conservados ou 

desconhecidos pode codificar proteínas com funções especializadas, sendo que 

somente uma fração delas esteja ativa em vermes adultos. Além disso, para a fração 

de 11% de genes desconhecidos que estão representados com sondas desenhadas 

somente para uma fita, já esperávamos que  somente em 50% deles fosse 

detectada expressão,  uma vez que parte das sondas está desenhada na fita errada 

(oposta) e logo não seria possível detectar expressão. 

A classificação por Ontologia Gênica dos genes expressos em adultos nos dá 

uma clara idéia de quais categorias de processo biológico, função molecular ou 

componente celular são mais representadas neste estágio e possivelmente tenham 

um papel mais importante na manutenção desta etapa da vida do parasita. Entre as 

categorias enriquecidas destacamos algumas relacionadas com a síntese de 



145 
Katia Cristina Pereira Oliveira Santos 

 
 

proteínas e fosforilação oxidativa,  categorias que representam processos vitais para 

a célula.  

Além disso, assumimos que a intensidade de sinal captada por cada sonda é 

proporcional à abundância de RNA. Selecionamos os 50 genes que apresentaram 

maior média de intensidade, logo, maior abundancia. Vários destes genes codificam 

para proteínas estruturais, proteínas ribossomais, proteínas de resposta a choque 

térmico (heat shock proteins) e proteínas de proteassomo. Sem dúvida alguma o 

gene mais abundantemente expresso é o que codifica a proteina Eggshell protein, 

importantíssima para a produção de ovos pela fêmea, o que demostra como este 

parasita é programado para ser uma “máquina” produtora de ovos e também revela 

a importância deste processo no parasita.  

Outro aspecto interessante foi a grande proporção de genes desconhecidos 

(no-match) com expressão detectada (43%). É esperado que estes genes 

codifiquem proteínas específicas de S. mansoni de função desconhecida.  

Pela análise do grupo de genes desconhecidos com sondas para detecção de 

transcrição em ambas as fitas detectamos que em 7% (156 genes) destes foi 

detectado sinal em ambas as sondas. Para este grupo, calculamos a razão da 

intensidade da fita senso (arbitrariamente denominada senso a sonda com maior 

intensidade de sinal) com a antisenso. Com o objetivo de confirmar este achado, 

selecionamos 9 candidatos para realizarmos experimentos de Trascrição Reversa 

fita específica, seguida de PCR em tempo real (Figura 19). 

Obtivemos sucesso na validação de 6 destes candidatos, com expressão 

confirmada nas duas fitas senso e anti-senso, e com uma diferença de expressão 

significativa (p-value <0.05), sendo quenenhum sinal de amplificação foi detectado 
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nos controles negativos sem enzima, o que exclui a contaminação com material 

genômico, e sem primer, o que exclui casos de self-anneling não-específico entre 

moleculas de RNA. Em dois genes selecionados foram detectados sinal num padrão 

oposto ao predito pelo array e em um caso uma das fitas não foi detectada. Para 5 

dos 6 genes selecionados para validação é possível encontrar um ou mais ESTs no 

GenBank, que confirmam o dado obtido pelo microarray e pelo experimento de PCR 

em tempo real. Em todos estes genes não se encontrou potencial codificador o que 

os torna ainda mais interessantes como objeto de futuros estudos sobre a função de 

RNAs não-codificadores de proteinas no parasita.  

 Outro conjuto de dados extremamente relevantes que este projeto gerou 

foram os dados de expressão gênica obtidos pela comparação dos estágios de 

desenvolvimento do parasita, dois a dois, conforme seu ciclo de vida e o estudo do 

conjunto de genes com expressão enriquecida em um dos estágios. 

 Analisando a lista de genes diferencialmente expressos entre ovo e miracídeo 

podemos perceber um grande número de genes relacionados ao processo de 

tradução (fatores de iniciação de tradução, proteínas ribossomais e tRNA 

sintetases). A análise de enriquecimento de categorias de ontologia gênica (Tabela 

8) mostra para categorias gênicas correlacionas com processos biológicos e função 

molecular de metabolismo de tRNA, proteínas que se ligam a RNA e metabolismo 

de aminoácidos. Outro achado interessante foi observar a expressão aumentada da 

enzima lactato desidrogenase. Esta enzima está envolvida no metabolismo 

energético, na síntese de lactato a partir de piruvato em condições anaeróbicas. 

Nesta fase de vida livre, o parasita necessita realizar um grande esforço natatório 

para encontrar e iniciar o processo de penetração no hospedeiro intermediário 

(molusco do gênero Biomphalaria) com uma demanda energética muito alta, o que 
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provavelmente gera uma situação metabólica de contração muscular anaeróbica. Foi 

verificado através de experimentos de Northen Blot que a lactato desidrogenase de 

S. mansoni é mais expressa nos estágios larvários do parasita (Guerra-Sa et al., 

1998) uma vez que este gene também apareceu com expressão enriquecida em 

cercárias quando comparado com esquistossômulos.    

A comparação do perfil de expressão entre cercárias e vermes adultos 

mostrou que esta é a situação onde ocorrem as mudanças mais drásticas, tanto no 

que se refere às mudanças ambientais, quanto no que se refere ao perfil de 

expressão gênica. Nesta comparação encontramos o maior número de categorias 

GO com termos enriquecidos. As Tabelas 9 e 10 demonstram a contagem das 

categorias do GO enriquecidas para a lista de genes diferencialmente expressos em 

cercária e esquistossômulo respectivamente.  

Podemos observar que na lista de genes diferencialmente expressos em 

cercária as categorias GO dos processos biológicos relacionados com metabolismo 

de carboidratos e geração de metabólitos e energia estão bem representadas. Este 

processo é biologicamente esperado uma vez que nesta fase de vida a demanda 

energética é extremamente alta para que, assim como na fase de miracídeo, o 

parasita realize movimentos natatórios para encontrar o hospedeiro vertebrado 

definitivo e iniciar o processo de penetração. Assim como no estágio de vida livre 

anterior (miracídeo) também observamos a alta expressão do gene que codifica a 

enzima lactato desidrogenase em cercária quando comparado com 

esquistossômulo, conforme discutido anteriormente. Interessantemente também 

encontramos neste estágio genes ortólogos ao receptor de GABA (neurotransmissor 

humano), diversos genes codificadores das proteínas envolvidas no mecanismo de 
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contração muscular (troponina, tropomodulina e miosina) que no conjunto 

enriquecem a contagem do GO em elementos relacionados ao citoesqueleto 

(Tabela 9). Estes processos biológicos também são esperados em função da 

contração realizada pelas caudas das cercárias para que ocorra o movimento 

natatório na água e penetração na pele do hospedeiro vertebrado.  

Ainda em cercárias podemos encontrar o gene Insig (Insulin Induced gene) o 

qual foi recentemente descrito pelo nosso grupo num trabalho publicado na revista 

BMC Genomics (Venancio et al., 2007) (artigo presente nos anexos). Nesse 

trabalho, o nível de expressão do gene Insig foi medido através de experimentos de 

PCR em tempo real nos diferentes estágios de desenvolvimento e detectamos que 

em cercária ocorre a maior expressão deste gene no parasita. Os dados de 

microarray e Real Time corroboram, indicando a confiabilidade das medidas de 

expressão obtidas pela plataforma de cDNA.  

 Por fim, encontramos com alto nível de expressão em cercária um possível 

gene ortológo ao antígeno CD74 que faz parte do complexo de histocompatibilidade 

humana tipo II (MHCII). Este achado nos leva a supor, como já proposto na literatura 

(Dissous e Capron, 1995), que talvez um dos mecanismos pelos quais o parasita 

consiga escapar da resposta imune é através de mimetizar antígenos presentes nas 

células de defesa humana (neste caso, MHC tipo II presente nas células 

apresentadoras de antígeno) e desta forma não ser reconhecido pelo sistema imune. 

Obviamente são necessários experimentos adicionais para dar o embasamento 

adequado a esta suposição, entretanto este seria, sem dúvida, um mecanismo 

extremamente engenhoso de adaptação do parasita frente à resposta imune do 

hospedeiro. 
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Quando analisamos as categorias GO enriquecidas em esquistossômulos de 

7 dias podemos observar categorias referentes a processos biossintéticos, 

metabolismo de proteínas,  metabolismo de macromoléculas, atividade de transporte 

intracelular, e categorias relacionadas à síntese de proteínas como Complexo de 

Iniciação 48S, complexos ribonucleoproteínas, componentes constituintes de 

ribossomo (Tabela 10). Este perfil estaria relacionado com a grande atividade 

biossintética que este estágio apresenta o que demanda um grande gasto de 

energia, exigindo um aumento do metabolismo energético. 

Na última comparação realizada, entre os estágios de esquistossômulos de 7 

dias e vermes adultos encontramos genes envolvidos no metabolismo energético 

como GAPDH (Gliceraldeído 3 Fosfato desidrogenase) e a enzima Citrato Sintase 

com expressão aumentada em vermes adultos. Este achado tem grande sentido 

biológico, uma vez que os vermes adultos, especialmente fêmeas, apresentam uma 

grande demanda energética exigida pelo processo de ovoposição. Além disso, 

genes envolvidos com metabolismo de ferro como Ferritina e Apoferritina também 

estão mais expressos neste estágio; estes genes codificam proteinas que protegem 

os vermes (especialmente a fêmea) do estresse oxidativo que pode ser gerado na 

célula por causa da grande quantidade de hemoglobina metabolizada pela fêmea 

como fonte de energia; o catabolismo da hemoglobina libera o ferro a ela ligado, que 

se complexaria com Ferritina e Apoferritina (Oliveira et al., 2000).  

Outro interessante conjunto de genes identificados neste experimento são os 

genes com expressão enriquecida em um dos estágios de desenvolvimento 

(representados na Figura 22 e Tabela 11). Podemos agora investigar 

detalhadamente o repertório “preferido” de genes expressos em cada estágio. Uma 
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análise baseada na anotação dos genes diferencialmente expressos encontrados 

neste experimento revelou que o padrão de expressão de muitos dos genes que 

codificam proteinas com similaridade a alguma proteína depositada no GenBank 

corrobora os resultados de trabalhos já publicados de análise de expressão gênica 

entre os estágios do parasita (Dillon et al., 2006; Gobert et al., 2007; Jolly et al., 

2007). 

Como mencionado anteriormente, temos interesse em estudar transcritos não 

codificadores. Da coleção de 346 sem potencial codificador identificados entre os 

estágios verificamos que 68 deles se localizam inteiramente ou parcialmente sobre 

um íntron. Temos grande interesse no estudo de transcritos intrônicos, uma vez que 

já foram descritos transcritos intrônicos antisenso em humanos, e que possivelmente 

são responsáveis pela regulação do gene ao qual são antisenso (ação em cis); eles 

comporiam uma rede de regulação celular com mecanismos muito mais sofisticados 

que os até então conhecidos (Nakaya et al., 2007). 

Neste momento estamos selecionando os transcritos não codificadores que 

se localizam em regiões intrônicas de predições gênicas utilizando a ferramenta 

descrita nos Resultados. Os critérios de seleção para um transcrito ser considerado 

intrônico foram: possuir somente um hit contra o genoma (utilizando a ferramenta 

BLASTn) e estar localizado totalmente no íntron de uma predição gênica. 

Adicionalmente checamos a consistência da predição gênica do qual o transcrito é 

intrônico através de comparações da predição com ESTs existentes no GenBank.  

Um dos genes que foram selecionados para uma caracterização é o 

representado no chip de 4k pelo SmAE C605169.1, que foi identificado com 

expressão enriquecida em cercária em relação a todos os demais estágios. 
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Conforme representado na Figura 23, podemos notar que existem 4 isoformas 

preditas para o gene codificador de proteina de mesmo lócus do transcrito, que é 

anotado como “thrombospondin, putative”. O transcrito C605169.1 seria totalmente 

intronico em relação a duas isoformas e se alinha na região UTR das outras duas. 

Os experimentos de caracterização ainda estão em andamento, sendo detectada a 

diferença de expressão de C605169 das fitas senso e anti-senso entre vermes 

adultos machos e fêmeas (Figura 26). Agora, tentaremos correlacionar o padrão de 

expressão das quatro isoformas em relação ao padrão de expressão do anti-senso 

de C605169 através de experimentos de Northen Blot com sonda para fita 

específica. Estes experimentos são objeto do projeto da aluna de Iniciação Científica 

Mariana L.P. Carvalho e esperamos conclui-los no final deste semestre. Entretanto, 

estes achados sugerem que o parasita S. mansoni possivelmente também possui 

um sistema de regulação da transcrição mais elaborado, envolvendo RNAs não 

codificadores.  

 

5.3 Estudo do efeito do TNF-α no parasita e descrição do possível 

homólogo ao receptor de TNF-α 

Os resultados mostrados neste trabalho indicam que o gene SmTNFR  

possivelmente codifica a proteína homóloga de S. mansoni para o receptor de TNF 

humano. Os elementos conservados da possível via de transdução de sinal do TNF-

α também foram identificados por uma análise in silico no genoma e transcriptoma 

de S. mansoni. Além disso, os resultados de microarray mostram diferentes 

conjuntos de genes alvos que são transcritos em reposta à exposição do parasita ao  
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TNF-α humano, sendo estes os possíveis genes alvos da via de transdução de sinal 

identificada.  

O gene SmTNFR caracterizado (Figura 28) é o único membro da família dos 

receptores de TNF detectável no genoma de S. mansoni. A análise da filogenia da 

sequencia de proteína codificada pelo gene (Figura 31) sugere que SmTNFR é um 

ortólogo aos receptores de TNF-α dos vertebrados. Considerando a topologia da 

árvore, SmTNFR representa uma proteina ancestral que divergiu antes da formação 

das famílias de  TNFR1- TNFR2 e CD40 em vertebrados, mas divergiu depois da 

divergência dos receptores de NGF e outros membros da família dos receptores de 

TNF-α. É interessante notar que previamente já foi hipotetizado que os receptores de 

NGF tenham sido formados em uma etapa evolutiva anterior, durante a evolução da 

família dos receptores de TNF, em função da sua distribuição de íntrons diferente 

(Locksley et al., 2001).  

Naismith e Sprang (Naismith e Sprang, 1998) desenvolveram um método de 

classificação da família de reeceptores de TNF baseado nos domínios extracelulares 

ricos em cisteínas (cysteine-rich domains, CRDs). Cada domínio CRD contém 

módulos nomeados de acordo com seu tipo (módulo A, B ou C) e de acordo com o 

número de pontes dissulfeto (1, 2 ou 3). Os quatro domínios CRD do NGFR contêm 

os módulos A1 e quatro módulos B2 que são comninados de uma forma similar com 

os dois primeiro domínios CRD do TNFR2 (Figura 32). Observando a região 

intracellular, do NGFR, e TNFR1 humano encontramos um motivo C-terminal 

chamado Death-Domain (domínio de morte). A região intracellular do SmTNFR não 

possui a conservação de Death-Domain, indicando que SmTNFR é um non-death 

receptor semelhante ao TNFR2 humano (Figura 32). A presença do motivo de 

Death-Domain nos ortólogos de NGFR é também observada em seqüências de 
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proteínas de invertebrados como em Branchiostoma floridae (XP_002224391.1). A 

ausência de um homólogo de NGFR com um Death-Domain em S. mansoni e em 

outros invertebrados como Drosophila melanogaster (números de acesso: 

BAC01264.1 e AAM484141) e Caenorhabditis elegans (números de acesso: 

AAP82639, AAB36865, NP_001024870 and NP_001024869), mas a presença em 

invertebrados do grupo dos Deuterostomas sugere que esta família de receptores 

pode ter sido perdida nos protostomados.   

O NGFR humano não interage com alta afinidade com os ligantes de TNFR, e 

as únicas interações conhecidas são com ligantes diméricos da família das 

neurotrofinas (Bossen et al., 2006). Em contraste, os receptores CD40, TNFR1 e 

TNFR2 incluídos na análise filogenética são capazes de ligar com alta afinidade os 

ligantes triméricos de TNF. A região da proteina escolhida para a análise evolutiva 

inclui os módulos A1-B2-A1 previamente mostradas nesta família como sendo 

responsáveis pela interação do receptor com o ligante (Banner et al., 1993; Naismith 

e Sprang, 1998). Baseados nestas evidências é possível inferir que SmTNFR pode 

ser capaz de ligar TNF-α.   

Não conseguimos identificar nenhum outro gene homólogo codificador para 

ligantes da família do TNF no genoma de S.mansoni. A presença de um único 

receptor pertencente à superfamília dos receptors de TNF em S. mansoni, 

juntamente com o efeito observado do TNF-α humano no perfil de expressão de 

vários genes no parasita num padrão dependente do estágio é uma forte sugestão 

que o TNF-α do hospedeito, assim como outros ligantes semelhantes à TNF, podem 

se ligar ao SmTNFR e possivelmente ativar a via canônica de transdução de sinal no 

parasita. Neste contexto, nós postulamos que um conjunto mínimo de elementos a 
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jusante da via de sinalização está presente no parasita. Obviamente outros 

experimentos envolvendo a expressão heteróloga de SmTNFR e ensaios de ligação 

direta com TNF são necessários para confirmar esta hipótese.   

As extremidades 5‟- e 3‟- do SmTNFR diferem da predição gênica 

Smp_168070. A sequencia da ponta 5‟- foi obtida pela combinação de experimentos 

de RACE 5´ e PCRs com primers baseados na seqüência a montante do genoma, 

mas utilizando cDNA na amplificação. Esta abordagem nos revelou que o primeiro 

exon do gene SmTNFR contém o códon de iniciação e um peptídeo sinal típicos 

deste tipo de proteína de membrana. A ponta 3‟ da sequencia foi obtida por 

experimentos de RACE 3´; a seqüência resultante é diferente da predição 

Smp_168070 justamente porque o penúltimo exon é maior que o predito, sendo este 

o último no cDNA clonado (Figura 28). Além disso, o ultimo exon da predição 

Smp_168070 (que se alinha no mesmo scaffold genômico, mas numa região a 

jusante: 64497 to 64519) foi erroneamente predito. Provavelmente a ponta 3´do 

cDNA para SmTNFR transcrito é maior do que a obtida, porque o primer oligo-dT 

com adaptador usado na síntese de cDNA se anelou em uma região rica em 

Adeninas que é provavelmente interna na mensagem. Isso pode ser determinado 

pela observação da sequencia do genoma na região 3´. A sequencia do genoma 

contém 12 A´s numa região de 14 bases nas coordenadas 63453 a 63467, que 

correspondem ao final do cDNA por nós clonado. 

As 11 cópias de um repeat de sequencia simples (simple sequence repeat; 

SSR) detectadas no scaffold genômico Smp_scaff_000357 não foram observadas 

na sequencia de cDNA clonado; somente 7 repeats estavam presentes no cDNA.  

Os 7 repeats de AAT ocorrem dentro da região codificadora da mensagem e 

codificam resíduos de asparagina na proteína. Tem sido proposto que estas 
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expansões no número de repeats ocorrem quando a DNA polimerase encontra 

dificuldade em replicar estas regiões repetitivas e ela “escorrega” na fita molde 

gerando alteração no número de repeats (Kovtun et al., 2001). Em bactérias, fungos 

e cinetoplastídeos como Trypanosoma brucei a expansão de SSR é descrita como 

um mecanismo que gera diversidade funcional (Barry e McCulloch, 2001).  A 

diferença observada entre a cepa usada no nosso laboratório e a cepa sequenciada 

pelo projeto genoma, que possuei um número diferente de residuos de asparagina 

na região intracellular da proteína, pode alterar a afinidade da interação do receptor 

de TNF com os  elementos a jusante na via de sinalização.  

Outro resutlado interessante apresentado neste trabalho é a identificação dos 

elementos da via de sinalização de TNF em S. mansoni pela análise in silico. Foram 

identificados 9 elementos que formam a via completa de sinalização que é ativada 

pelo TNFR2 (Figura 34) (Baud e Karin, 2001). É importante ressaltar que nenhum 

elemento de sinalização que interage com o Death-Domain na via ativada pelo 

TNFR1 ou pelo NGFR foi encontrado em S. mansoni. Além disso, baseado na 

similaridade existente entre SmTNFR e o TNFR2 de vertebrados é possível que a 

região intracelular do receptor de S. mansoni interaja com TRAF. Interessantemente, 

foi demonstrado em D. melonagaster que a via de JNK é ativada pelo ligante TNF 

chamado Eiger (Igaki et al., 2002);  os elementos da via de JNK estão presentes em 

S. mansoni, sugerindo que Schistosomas podem ter uma resposta a TNF análoga 

àquela observada em Drosophila.  O fator de transcrição c-JUN (também conhecido 

como AP1) é possivelmente o efetor da via, ativando a transcrição em regiões 

promotoras dos genes alvos; entretanto, outros elementos de sinalização 

desconhecidos podem integrar a via, como diferentes quinases e fatores de 

transcrição em diferentes estágios. Outros experimentos são necessários para 
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confirmar esta interação postulada de cada elemento com os elementos a montante 

e a jusante. Entretanto, esta análise in sillico evidencia os principais candidatos 

reponsáveis pelo processo de sinalização do TNF-α humano no parasita. 

Outro ponto importante a ser considerado na via de sinalização de TNF em S. 

mansoni é a presença dos genes das Caspases 3 e 8 e do gene codificador da 

proteína c-IAP. Classicamente as caspases 3 e 8 estão envolvidas no processo de 

apoptose induzido pela via de sinalização de TNF- α, e são reprimidas pela ação de 

c-IAP. Não existem evidências na literatura sobre o processo de apoptose em 

Schistosoma. Os dados apresentados aqui abrem uma nova perspectiva na biologia 

de S. mansoni que necessita ser investigada no futuro.  

Quando a cercária penetra na pele humana uma intensa reação inflamatória 

se inicia e os macrófagos presentes na pele secretam TNF-α (He et al., 2002). Nós 

verificamos que o maior nível de expressão observado de SmTNFR é no estágio de 

cercária (Figura 33 A) e isto reflete uma provável adaptação evolutiva, porque, 

durante o processo de penetração a cercária será exposta a altas doses de TNF-α 

do hospedeiro na pele e a citocina pode promover a sobrevivência e 

desenvolvimento do parasita de uma forma semelhante a descrita em vermes 

adultos por Davies e colaboradores  (Davies et al., 2004). Além disso, detectamos 

que vermes adultos machos expressam em média 11 vezes mais o receptor do que 

as fêmeas (Figura 33 B). Esse achado tem sentido, assumindo que o macho é 

muito mais exposto ao hospedeiro do que a fêmea que vive no interior do canal 

ginecóforo. 

Neste trabalho avaliamos o efeito do TNF-α humano em S. mansoni utlizando 

duas plataforma de microarrays; a plataforma de cDNA com 4k elementos descrita 
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por DeMarco e colaboradores (DeMarco et al., 2006) e a plataforma de 

oligonucleotídeos com 44000 elementos descrita por Verjovski-Almeida e 

colaboradores (Verjovski-Almeida et al., 2007). Com o experimento piloto e a 

plataforma de cDNA, fomos capazes de identificar 6 padrões diferentes de 

expressão transiente de genes em resposta à exposição de 1, 6 e 24 hs ao TNF-α 

humano (Figura 35 A). Entre estes genes identificamos perfis de expressão (perfis 

2, 4, 5 e 6) onde o padrão observado em 24hs de exposição é o oposto ao padrão 

observado nos tempos de exposição menores (1 e 6 horas). Outros grupos de genes 

(perfis 1 e 3) não mostraram mudanças significativas nos níveis de expressão em 

24hs de tratamento. Este achado sugere que algumas mudanças detectadas em 

24hs de tratamento podem ser fruto de um efeito secundário em resposta as 

mudanças ocorridas em 1 e 6 hs de exposição.   

Genes cuja expressão foi afetada continuamente pela exposição ao TNF-α 

também foram encontrados; estes genes são aqueles que possuem mudanças 

sustentadas (Figura 35 B); possivelmente estes genes são regulados somente pelo 

estímulo causado pela citocina, ao passo que os demais genes, com mudanças 

transientes, devem sofrer regulação de outros fatores.   

O efeito do TNF-α no metabolismo do Schistosoma foi descrito somente para 

o processo de captação de tirosina (Haseeb et al., 1996); pelo resultados obtidos 

nos experimentos de microarrays indicamos vias metabólicas com mudanças no 

nível de expresssão. Os genes envolvidos direta ou indiretamente com metabolismo 

que consideramos interessantes são: Cathepsin L, uma enzima responsável pela 

clivagem proteolítica da hemoglobina do hospedeiro, uma molécula essencial para 

alimentação do Schistosoma (Brindley et al., 1997); Glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase (GAPDH) enzima envolvida na via glicolítica e presente no 
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tegumento do parasita (Argiro et al., 2000), Aspartate Aminotransferase enzima 

envolvida no metabolismo de aminoácidos (Bhargava e Sreenivasan, 1966) e ATP 

sintase, enzima diretamente responsável pela geração de ATP na mitocôndria 

(Risse et al., 1976) (ver tabelas suplementares 5 e 6).  

Outro gene interessante diferencialmente expresso pela exposição ao TNF-α 

é o possível homólogo da Enzima Conversora de Endotelina (ECE, SmAE 

C604640.1). ECE é descrita como um potencial regulador da clivagem e secreção 

de endotelina, um dos mecanismos de controle da pressão arterial sanguínea em 

humanos (Xu et al., 1994).  O gene de S. mansoni possui uma ORF completa de 805 

aminoácidos com 22% de identidade e 42% de similaridade com Locusta migratoria 

ECE que contém 727 aminoácidos (comparação feita usando o algoritmo BLASTx). 

O possível ortólogo de S. mansoni possui peptideo sinal e seu local de clivagem está 

predito entre os aminoácidos número 29 e 30 (determinado pelo algoritmo Signal IP). 

Este é um achado extremamente interessante baseado no fato de que os parasitas 

vivem nas veias mesentéricas; assim, uma hipótese seria que esta enzima seria 

secretada pelo parasita e poderia interferir no controle da pressão sanguínea local 

do hospedeiro, mudando as condições locais de circulação sanguínea. Este poderia 

ser um mecanismo de adaptação do parasita. O perfil de expressão da ECE foi 

confirmado pelos experimentos de RT-PCR em Tempo Real mostrados na Figura 

36. 

S. mansoni possui um possível ortólogo para o receptor de membrana de 

Progesterona (Progesterone receptor membrane component 2, PGRMC2). O nível 

de expressão deste transcrito também é alterado pela presença de TNF-α humano. 

O ortólogo a PGRMC2 de S. mansoni codifica uma proteína de 190 aminoácidos 

(determinada pelo ORF finder). A maior similaridade encontrada foi com a PGRMC2 
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de Gallus gallus (NP_001006441.1, com 195 aminoácidos) e possui 58% de  

identidade e 73% de similaridade com a cobertura de 125 aminoácidos (64%). O 

ortólogo de PGRMC2 de S. mansoni tem 57% de identidade e 73% de similaridade 

com o PGRMC2 humano (que contém 220 aminoácidos);  ambas as proteínas têm 

um domínio transmembrana (determinado pelo THMM v 2.0). A função do PGRMC2 

humano ainda não é completamente entendida  (Losel et al., 2005) sendo este um 

interessante tema para ser explorado. Este é um novo elemento de sinalização em 

S. mansoni que merece ser alvo para novos estudos. As mudanças no perfil de 

expressão deste gene também foram validadas pelos experimentos de RT-PCR em 

Tempo Real nos tempos de 1 e 6 hs.  

 Baseados nestes resultados extremamente interessantes obtidos com o 

experimento piloto na plataforma de 4k de cDNA, nos sentimos motivados a explorar 

as mudanças de expressão no perfil não somente de adultos mas também de 

esquistossômulos. Escolhemos utilizar a plataforma mais abrangente, com 44k 

elementos de oligonucleotídeos. 

 Nossa motivação de expor esquistossômulos 3 horas após a transformação à 

TNF-α humano foi em função de tentar mimetizar as condições encontradas pelo 

parasita no processo de penetração. De fato, de 3 a 4 horas após a exposição à pele 

do hospedeiro, o esquistossômulo invade a epiderme onde terá contato com o TNF-

α humano (He et al., 2002). Entre os 411 genes encontrados como diferencialmente 

expressos em esquistossômulos, somente 173 (42 %) são anotados como genes 

ortólogos a outras espécies. A maioria dos genes são divergentes, sendo 

classificados como genes desconhecidos (no-match), presentes somente em S. 

mansoni. Alternativamente, existem vários ortólogos somente a especies próximas 

como S. japonicum e são os genes chamados específicos de Schistosoma. Os 
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genes presentes nestas duas categorias não possuem anotação funcional, o que de 

certa forma explica porque não se encontra categorias de ontologia gênica 

enriquecidas entre os 411 genes. Uma característica interessante é que certo 

número de receptores teve sua expressão induzida em esquistossômulos tratados 

com TNF-α humano; são eles: Discoidin receptor tyrosine kinase (C900036.1), 

epidermal growth factor (EGF) receptor (C915797.1), lamin B receptor (C813223.1) e 

nicotinic acetylcholine receptor (C809182.1) (ver Tabela Suplementar 7). Já está 

descrito que em células pancreáticas humanas, TNF-α induz a expressão do 

receptor de EGF (Schmiegel et al., 1993);  aparentemente, a ativação deste gene é 

conservada em esquistossômulo. Estes receptores com expressão induzida por 

TNF-α devem atuar como sensores aos estímulos do hospedeiro para melhor 

adaptação do parasita diante da resposta inflamatória.  A sinalização por TNF 

parece ser um importante mecanismo de preparo do parasita às mudanças do 

ambiente, dentro do hospedeiro vertebrado. 

Duas proteínas relacionadas ao controle do ciclo celular foram induzidas em 

esquistossômulos tratados com TNF-α humano: cell division cycle 23 (C800690.1) e 

cell-cycle and apoptosis regulatory protein 1 (C800602.1). Em humanos, a 

sinalização por TNF-α ativada via TNFR2 é descrita como indutora de proliferação 

celular através de mecanismos anti-apoptose (Baud e Karin, 2001). 

Interessantemente, a proteína cell-cycle and apoptosis regulatory protein 1 

(C800602.1) possui duas sondas diferentes em nosso array (Q2_P18408 and 

Q2_P10018) e ambas estão detectadas como significativamente alteradas 

(expressão aumentada com TNF-α) em vermes adultos tratados por 1 h e 24 h 

(Tabela suplementar 8 e 9). 
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Assim como observado no chip de 4k, os genes alvos ativados pelo TNF-α 

humano em vermes adultos pareados apresentaram dois perfis distintos de 

expressão: genes com mudanças transientes (que são induzidos em 1 h e depois 

reprimidos em 24 hs ou o padrão ao contrário) e genes  com mudanças sustentadas 

nos níveis de expressão (induzidos ou reprimidos por TNF-α, independente do 

tempo de exposição do parasita). Entre os 591 genes induzidos em 1 h por TNF-α, 

nós destacamos genes que são categorizados como envolvidos em “RNA binding” e 

“RNA processing” de acordo com os termos de Ontologia Gênica. Estes genes 

codificam proteínas presentes em complexos de ribonucleoproteínas como 

ribossomos e spliceossomos (Tabela suplementar 8). O gene AUT1 (C918331.1) 

possui todas as suas 4 sondas no array detectadas como significativamente 

diferencialmente expresssas  (Q2_P37443, Q2_P34231, Q2_P21477 e Q2_P16785) 

apresentando indução no perfil de expressão em 1h de tratamento. AUT 1 é descrito 

em Drosophila  como essencial para desenvolvimento e processo de autofagia 

(Juhasz et al., 2003).  

Um achado interessante é a indução transiente da proteina MAPKKK5 (contig 

C902728, sonda Q2_P09086), uma das quinases membros da via de sinalização de 

TNF-α (Figura 3). O gene foi induzido por TNF-α humano em 1 h e reprimido em 

24h. A proteina quinase MAPKKK5 atua nos primeiros eventos de sinalização pela 

fosforilação e consequente ativação de outras quinases alvos;  o aumento da 

expressão de MAPKKK5 sugere que após 1 h de exposição à TNF-α a via de 

sinalização é ativada, não somente pelo processo de fosforilação, mas também pelo 

aumento do número de moléculas de MAPKKK5 presentes na célula.  
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Entre os genes alvos da sinalização por TNF-α com expressão aumentada em 

24 h de tratamento (e reprimidos em 1 h) ressaltamos um conjunto de genes 

envolvidos com atividade motora no citoesqueleto. Também destacamos o gene que 

codifica Egg shell protein (Q2_P38598, Q2_P40693, Q2_P39559), p48 egg shell 

protein (Q2_P38843, contig JAP04349.S) e gynecophoral canal protein (Q2_P05937, 

contig C810707.1). Estes genes codificam para um grupo de proteínas essenciais 

para o processo de ovoposição. Amiri e colaboradores (Amiri et al., 1992) 

descreveram um aumento no processo de ovoposição induzido por TNF-α humano, 

enquanto que Haseeb e colaboradores (Haseeb et al., 1996) descreveram um 

declínio na produção de ovos em um curto tempo de exposição ao TNF-α (1, 3 e 6 

h).  Nossos resultados revelam e os genes relacionados ao processo de ovoposição 

estão reprimidos em 1 h de tratamento e induzidos em 24 h de tratamento com TNF-

α humano. 

O fato de somente uma pequena fração dos genes afetados em 

esquistossômulos e vermes adultos (2% e 1% respectivamente) se sobreporem 

indica que a resposta do S. mansoni ao TNF-α é estágio específica;  provavelmente 

outros elementos de sinalização adicionais podem ter emergido e terem sido 

incorporados na via de transdução de sinal durante a co-evolução do parasita e do 

hospedeiro, causando uma ativação de genes alvos específicos em cada estágio.  
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6 CONCLUSÕES 

 

A plataforma de microarray composta por 4000 sondas de cDNA foi 

selecionada e construída com sucesso, o que permitiu a realização de muitos 

experimentos de análise de expressão gênica em larga escala deste grupo de 

pesquisa e em colaboração com outros grupos. 

A análise do padrão de expressão gênica entre vermes adultos machos e 

fêmeas nos permitiu a identificação de um grupo de 229 genes. Este conjunto 

demonstrou que em machos é enriquecida a expressão de genes relacionados à 

citoesqueleto e em fêmeas, além de genes relacionados a metabolismo energético, 

genes relacionados com processos de transdução de sinal. 

Além disso, uma plataforma de 44000 oligonucleotídeos foi desenhada pelo 

nosso grupo e produzida pela empresa Agilent Technologies com a qual estudamos 

o transcritoma de vermes adultos, e detectamos a evidência de transcrição em 

ambas as fitas senso e anti-senso em genes que não possuem potencial codificador 

para proteína. Esta foi a primeira descrição de transcritos do gênero na biologia de 

S. mansoni. 

Foi realizada uma análise de expressão gênica diferencial entre 5 estágios de 

desenvolvimento do parasita que mostrou dois tipos de conjuntos de dados: (i) 

genes diferencialmente expressos entre dois estágios subseqüentes de 

desenvolvimento e (ii) genes com expressão enriquecida em um estágio 

exclusivamente. Uma parte destes genes é composta de transcritos intrônicos que 

não possuem potencial codificador. Estes candidatos são especialmente 

interessantes para o estudo de regulação em cis destes transcritos não codficadores 
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sobre genes codificadores, atuando, por exemplo, no controle do padrão de splicing 

alternativo.  Todos estes dados de expressão revelam que S. mansoni possui um 

complexo transcriptoma regulado em diferentes níveis ao longo dos estágios de 

desenvolvimento do parasita e dos gêneros. Um universo que pode ser amplamente 

explorado especialmente no que se refere aos transcritos não codificadores. 

Além disso, foi possível concluir que a utilização de microarrays de cDNA e de 

oligonucleotídeos é uma poderosa abordagem no estudo da biologia de S. mansoni 

ao londo de seu desenvolvimento e em resposta do parasita frente a diferentes 

situações. 

Por fim, este trabalho representa uma importante contribuição ao 

entendimento da relação parasita-hospedeiro. Um gene ortólogo ao receptor de 

TNF-α humano foi identificado e caracterizado, denominado SmTNFR. Este gene 

aponta para uma perspectiva molecular do entendimento dos efeitos do TNF-α 

humano sobre o parasita S. mansoni. O receptor é descrito juntamente com os 

elementos conservados da via de sinalização de TNF-α. Identificamos o possível 

conjunto de genes alvos desta via de sinalização em esquistossômulos recém 

transformados e em vermes adultos, pela utilização de duas plataformas de 

microarrays. Este trabalho acrescenta mais complexidade ao processo de 

transdução de sinal e adaptação do parasita durante a infecção de seu hospedeiro 

vertebrado, o homem.   
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8 GLOSSÁRIO 

 

Contig: Seqüência consenso de DNA obtida através do alinhamento de Reads que 

possuem sobreposição de seqüência a fim de obter uma seqüência maior e 

completa. 

Glicocálix: é um envoltório, uma camada externa à membrana, presente em células 

animais, formada por uma rede frouxa de carboidratos que recobre a membrana 

plasmática. Protege a célula contra agressões físicas e químicas, retém nutrientes e 

enzimas e participa do reconhecimento intercelular, uma vez que diferentes células 

possuem diferentes glicocálix e diferentes glicídios. 

Hepatopâncreas: glândulas digestivas de um molusco possuem funções 

semelhantes às que exercem o Fígado e Pâncreas dos demais animais.  

Linfadenia: hipertrofia dos glânglios linfáticos. 

Microarray: Superfície sólida onde são depositados, em pontos distintos e bem 

demarcados, milhares de fragmentos de DNA ou oligonucleotídeos de sequencia 

conhecida, cada um representando um trecho de um gene, que são denominados 

sondas; estes microarrays são usados para medir o nível do RNA de cada um dos 

genes, pela conversão dos RNAs extraidos das células em cDNAs-alvos 

fluorescentes e sua hibridização com as sondas imobilizadas no microarray. 

Sinônimos: Chip de DNA, Array, oligoarray. 

Normalização dos dados: aplicação de métodos matemáticos que visam diminuir 

ou eliminar qualquer viés existente observado entre as réplicas de um experimento 

que não provém da variação da expressão gênica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nutriente
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Oligoarray: Plataforma de microarray onde as sondas são de oligonucleotídeos 

Ovotestis: glândula reprodutiva dos moluscos. 

Read: Seqüência de DNA obtida pelo seqüenciamento de um clone de DNA em uma 

das fitas. 

Scaffold: Um scaffold é uma porção de seqüência genômica reconstruída das 

extremidades seqüenciadas de clones de whole genome shotgun. Os scaffolds são 

compostos de contigs e gaps. Um contig é uma seqüência genômica de 

comprimento determinado e contíguo cuja ordem das bases é conhecida com um 

alto nível de confiança. Os gaps ocorrem entre contigs: dois contigs cujas 

sequencias não se sobrepõem são alinhados e posicionados um na vizinhança do 

outro pelo uso da informação de sequencia de um terceiro fragmento que faz 

sobreposição com estes dois contigs diferentes e adjacentes, mas que teve apenas 

as duas extremidades do fragmento sequenciadas. Uma vez que se conhece o 

tamanho do fragmento do qual somente as extremidades  foram sequenciadas (em 

função do vetor usado para clonar este fragmento), o número de bases do gap entre 

os contigs pode ser estimado. 

Singlet: seqüência obtida de somente um Read de seqüenciamento. 

Spot: Cada deposição de sonda num microarray. 

Subarray: Conjunto de spots dispostos em 12 linhas e 32 colunas. 

Tenesmo: sensação dolorosa na bexiga ou na região anal, com desejo contínuo, 

mas quase inútil, de urinar ou de evacuar. 
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