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Com o objetivo de analisar a expressão diferencial de genes em cepas de
Trypanosoma cruzi pela técnica de microarranjos de DNA, construímos um protótipo de
lâminas contendo 71°etiquetas de seqüências transcritas (ESTs) de epimastigotas de CL
Brener e 20 genes de várias cepas do parasita. A seqüência nucleotídica estava disponível
para 576 ESTs. Desta forma, seqüenciamos as 134 ESTs restantes e sua seqüência foi
depositada no dbEST do GenBank. O agrupamento das sondas indicou que a lâmina
continha 665 seqüências únicas.

Inicialmente, avaliamos o microarranjo para a análise de genômica comparativa
entre as cepas CL Brener (T. cruzi ll) e Silvio (T. cruzi 1). Um total de 4 hibridizações
foram realizadas. Verificamos, com uma significância estatística (P~ 0,01 no teste-f) que
31 seqüências do microarranjo (4,3%) apresentaram maior sinal de hibridização com o
DNA de CL Brener, enquanto 37 sondas (5,0%) apresentaram situação inversa. Esse
resultado sugere diferenças no número de cópias gênicas e/ou variação na similaridade das
seqüências. Várias sondas com hibridização diferencial foram confirmadas em
experimentos de Southern blot com DNA genômico dos dois isolados.

Em seguida, o microarranjo foi avaliado para a análise da expressão diferencial de
genes. Para isto, a lâmina foi hibridizada com cDNA de formas epimastigotas (fase mid
log de crescimento) de CL Brener e Silvio. Um total de 8 experimentos de hibridização foi
realizado com preparações de RNA obtidas de três cultivos independentes. Identificamos,
com uma significância estatística (P~ 0,01), 84 sondas (84/730; 11,5%) diferencialmente
expressas: 35 sondas mais expressas em Silvio e 49 sondas mais expressas em CL Brener.
Algumas destas sondas foram confirmadas por Northern blot. A comparação dos dados
dos experimentos de hibridização do microarranjo com DNA e cDNA das duas cepas
permitiu concluir que não há uma correlação direta entre a abundância de determinado
gene e seu nível de expressão. Em alguns casos, observamos que seqüências com maior
hibridização com o DNA de uma cepa são mais expressas na outra.

Visando iniciar os estudos de expressão diferencial de genes em cepas isoladas de
pacientes chagásicos, escolhemos as cepas Famema e Hem 179 (T. cruzi ll), isoladas,
respectivamente, de um paciente com a forma indeterminada da doença de Chagas e de um
paciente com alterações cardíacas e digestivas. Observamos que aproximadamente 2,5%
(18/730) das sondas apresentaram expressão diferencial nas formas epimastigotas das duas
cepas e que 9,0% (65/730) das sondas mostraram razões de hibridização diferente nas
formas infectantes (tripomastigotas metacíclicos). Algumas destas sondas foram
confirmadas por Northern blot. Entre as sondas mais expressas em Hem 179, está a
seqüência que codifica a subunidade 7 da NADH desidrogenase (ND7).

O conjunto de dados permitiu concluir que microarranjos contendo
predominantemente ESTs de CL Brener são uma ferramenta útil para estudos de genômica
comparativa, análise de expressão gênica em isolados de T. cruzi, bem como para a
descoberta de novos genes. Além disto, este estudo indicou uma regulação pós
transcricional intensa dos níveis de RNA em T. cruzi.

Ampliamos os estudos para um maior número de cepas e construímos outro
microarranjo contendo 710 ESTs de CL Brener (forma epimastigota), 45 ESTs da cepa
Tulahuen (forma amastigota) e 32 genes de várias cepas do parasita. As 787 seqüências
representam 714 seqüências únicas.
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o RNA total foi isolado de formas epimastigotas de cepas de três pacientes com a
forma cardíaca (cepas 115, B13 e 147), e de três pacientes assintomáticos (cepas VL10,
Famema e Berenice 62). Cinco da seis cepas são de regiões endêmicas de Minas Gerais
(exceto Famema que é do estado de São Paulo). Após hibridização competitiva, a análise
estatística dos dados indicou expressão diferencial de 14 sondas (14/787; 17,7%) entre os
dois grupos de cepas. Destas, 9 sondas estão induzidas em todas as cepas isoladas de
pacientes cardíacos e 4 sondas estão reprimidas em todas as cepas de cardíacos quando
comparadas com as cepas de assintomáticos. Dentre as sondas mais expressa em cepas de
cardíacos estão: as ESTs que codificam a subunidade 7 da NADH desidrogenase (ND7), a
aspartato aminotransferase, enzima importante no processo de regeneração de metionina, e
a triparedoxina peroxidase de T. cruzi, envolvida na resistência a peróxidos exógenos.
Também foram reveladas 8 ESTs que não apresentam similaridade em bancos de dados.
Parte destas sondas foi confirmada por Northem blot com RNA total de todas as cepas.
Em alguns casos, identificamos diferenças do tamanho de transcritos entre as cepas. Em
resumo, a análise da expressão diferencial de genes em cepas de pacientes com a forma
cardíaca e indeterminada da doença de Chagas permitiu identificar alguns genes que
podem estar relacionados à patogênese e/ou serem usados como alvo para o prognóstico
da evolução doença.

Posteriormente, realizamos um experimentos-piloto para investigar a resposta
transcricional de fibroblastos humanos em cultura à infecção com duas cepas de T. cruzi:
VL10 (isolada de indivíduo assintomático) e 147 (isolada de indivíduo com cardiopatia
severa). Após 24 horas de infecção, os RNAs das monocamadas foram extraídos. No
mesmo período, RNA foi extraído de fibroblastos humanos não infectados e usado como
referência. Experimentos de hibridização competitiva foram realizados em lâminas de
microarranjo contendo oligonucleotídios derivados de 24.000 genes humanos, construídas
no Laboratório de Tecnologia Molecular do Instituto Nacional do Câncer do NIH, em
Frederick, EUA chefiado pelo Dr. David Munroe. Identificamos 28 sondas
diferencialmente transcritas nas células infectadas com a cepa 147 (paciente cardíaco).
Destas, 27 sondas (27/28; 96,4%) estão com expressão reduzida nas células infectadas. Por
outro lado, apenas uma sonda, correspondente ao gene da "heme oxigenase (decycling) 1",
apresentou indução nas células infectadas com 147. Na infecção de células com a cepa
VL10, encontramos 17 sondas diferencialmente transcritas. Destas, 16 sondas (16/17;
94,1 %) estão com expressão aumentada nas células infectadas (dentre elas, a heme
oxigenase), enquanto que apenas uma sonda (proteína 5 ligante do fator de crescimento do
tipo insulina) mostra situação inversa. Concluímos que as diferenças de resposta da mesma
célula hospedeira à infecção pelas duas cepas são marcantes, o que determina um estudo
temporal ao longo da infecção para a confirmação das observações acima. Comprovamos
por PCR em tempo real o aumento da expressão da heme oxigenase na infecção pelas duas
cepas e repressão da expressão da proteína 5 ligante do fator de crescimento do tipo
insulina apenas em células infectadas por VL1 O.
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SUMMARY

To investigate differential gene expression in Trypanosoma cruz; strains by
microarray DNA technology, we have constructed a prototype slide that contains 710
expression sequence tags (ESTs) of CL Brener epimastigotes and 20 genes of various
parasite strains. The nucleotide sequence was available for 576 ESTs. Therefore, we have
sequenced 134 additional ESTs and the sequences have been deposited in dbEST of
GenBank. Clustering ofthese probes indicated that slide contains 665 unique sequences.

Initially, we have evaluated the microarray for comparative genomic analysis
between CL Brener (T. cruz; fi) and Silvio (T. cruz; 1) strains. Four independent
experiments were performed. We verified that 31 probes (4.3%) showed statistical
significant (P5, 0.01 in t-test) higher hybridization with CL Brener DNA, whereas 37
probes (5.0%) showed the inverse situation. This suggests differences in the abundance of
the genes in the genomes of the strains and/or variation in sequence similarity. Some of
these probes were confirmed by Southem blot with genomic DNA ofboth strains.

Next, we evaluated the microarray for the analysis of differential gene expression.
For this purpose, the slide with hybridized with cDNA obtained from epimastigote forms
in mid-log growth phase of CL Brener and Silvio strains. A total of eight hybridization
experiments were perfonned with RNA preparations obtained from three independent
parasite harvests. We identified 84 probes (841730; 11.5%) that showed statistically
significant changes (P5, 0.01 in t-test) in expression: 35 probes up regulated in Silvio and
49 probes up regulated in CL Brener. Some of these probes were confirmed by Northem
blot. When we compared the data of the hybridization of the microarray with genomic
DNA and cDNA of CL Brener and Silvio, we verified no correlation between the putative
abundance of a particular gene and its expression leveI. In a few cases, we noticed that
sequences with higher hybridization with genomic DNA of one strain were more
expressed in the other.

In an initial attempt of investigate differential gene expression in human T. cruz;
isolates, we selected the strains Famema and Hem 179 (both T. cruz; ll), obtained,
respectively, from an asymptomatic individual and from a patient with severe cardiopathy
and digestive disorders. Differential expression of2.5% (181730) and 9.0% (651730) ofthe
probes was observed, respectively, in epimastigotes and metacyclic trypomastigotes ofthe
two strains. Some of the probes were confirmed by Northem blot. Among the probes more
expressed in Hem 179 is the gene encoding subunit 7 ofthe NADH dehydrogenase (ND7).

We concluded that microarrays, containing predominantly ESTs ofCL Brener, are
a powerful tool for comparative genomics and gene expression analyses in T. cruz; as well
as for discovery of new genes. In addition, this study has provided further evidence for a
high leveI ofpost-transcriptional regulation ofRNA abundance in T. cruzi.

We have extended the analysis to a larger number ofstrains and constructed a new
set of microarray slides, which contain 710 ESTs of CL Brener epimastigotes, 45 ESTs
Tulahuen strain amastigotes and 32 characterized genes of various strains. These probes
represent 714 unique sequences. Total RNA was extracted from mid-Iog phase
epimastigotes of three strains isolated from patients with cardiac disorders (115, B13 and
147) and three strains from asymptomatic patients (VL10, Famema and Berenice 62). Five
ofthese strains are from endemic areas ofMinas Gerais (except Famema that is from the
state of São Paulo). After competitive hybridization with the microarray, statistical
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analysis of the data indicated differential expression of 14 probes (14/787, 17.7%)
between the two groups of strains. Among these sequences, 9 probes are up regulated in
alI the strains from cardiac patients and 4 probes are down regulated in alI these strains as
compared with alI the strains isolated from asymptomatic individuaIs. Among the probes
up regulated in the strains from cardiac patients there are ESTs encoding subunit 7 ofthe
NADH dehydrogenase (ND7); aspartate aminotransferase, key enzyme in the methionine
regeneration process; and T. cruzi tryparedoxin peroxidase, an important enzyme for
resistance to exogenous peroxides. Eight ESTs with no similarity matches in databases
were also disclosed. Some of these probes were confirmed by Northem blot assays with
RNA ofalI the strains. In some cases, we noticed differences of the molecular size of the
transcripts among the strains. In summary, the analysis of differential gene expression in
strains isolated from human chagasic patients with the cardiac and indeterminate forms
alIowed the identification of some potential genes that may be related to pathogenesis
and/or may be used as targets for prognosis ofthe evolution ofChagas disease.

Subsequently, we performed a pilot experiment to investigate the transcriptional
response of human fibroblasts in culture to the infection by two T. cruzi strains: VLI0
(isolated from an asymptomatic patient) and 147 (isolated from a patient with severe
cardiomyopathy). After 24 hours of infection, total RNA was extracted from the infected
monolayers. In the same period, RNA was extracted from not infected human fibroblasts,
and used as a contro1. Competitive hybridization experiments were performed in
microarray slides containing oligonucleotides representing 24,000 human genes,
constructed in the Laboratory ofMolecular Technology ofthe National Institute ofCancer
of N1H, in Frederick, EUA headed by Dr. David Munroe. We identified 28 probes
differentialIy transcribed in celIs infected with 147 strain. Of these, 27 probes (27/28;
96.4%) were down regulated in the infected celIs, and only one probe, corresponding to
the heme oxygenase (decycling) 1 gene, showed up regulation. For the fibroblast infected
with VL 10 strain, we found 17 probes differentialIy transcribed. Of these, 16 probes
(16/17; 94.1%) were up regulated (among these probes there is the heme oxigenase
sequence), and only one probe (insulin-like growth factor binding protein 5) showed the
inverse situation. We concluded that there are drastic differences in the response ofthe
same celI line to the infection by two parasite stmins. This determines that a temporal
analysis of gene expression during the infection process should be performed to
corroborate the above observations. The increase of heme oxigenase transcripts in
fibroblasts infected by the two strains was comrrmed by real time-PCR This methodology
also confirmed down-regulation of the insulin-like growth factor binding protein 5 rnRNA
in fibroblasts infected with VL 10 strain.
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1. INTRODUÇÃO

1.1- Trypanosoma cruzi e a doença de Chagas

o Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado, agente etiológico da doença de

Chagas, que afeta cerca de 16 a 18 milhões de pessoas em países da América Latina e

coloca em risco de infecção cerca de 100 milhões de pessoas. No Brasil existem 5 milhões

de pessoas infectadas com o protozoário (www.who.int/ctd/chagaslburdens.html).

T. cruzi pertence à ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, gênero

Trypanosoma. O nome da ordem Kinetoplastida é decorrente da presença de uma estrutura

chamada cinetoplasto que é constituída por uma rede de moléculas de DNA que equivale a

16-30% do DNA do organismo, e está localizada na mitocôndria única do protozoário.

T. cruzi é transmitido por insetos da subfamília Triatominae tais como Triatoma

infestans, Panstrogylus megistus e Rhodnius prolixus. Os triatomídeos têm hábitos

noturnos e alimentam-se de sangue. Assim, para obter seu alimento, picam o futuro

hospedeiro em regiões descobertas do corpo como rosto, pescoço (fato que dá ao inseto o

nome popular de "barbeiro"), mãos e pés. Após a alimentação, o inseto defeca próximo ao

local da picada e, ao coçar o local irritado, a vítima contamina-se com o parasita. Outras

vias de contaminação são: por transfusão sangüínea, sendo esta via responsável pelo maior

número de casos de Chagas depois da transmissão vetorial e por transmissão congênita, que

depende de lesão placentária. Também podem ocorrer contaminações por via oral pela

ingestão do parasita com a alimentação; por transplantes de órgão contaminado e por

acidentes laboratoriais ocasionados por manipulação inadequada do parasita.

O ciclo de vida do T. cruzi alterna-se entre vertebrados e insetos triatomíneos com

estágios de desenvolvimento diferentes nos hospedeiros: epimastigotas e tripomastigotas

metacíclicos no inseto vetor e amastigotas e tripomastigotas sangüíneos no hospedeiro

mamífero. T. cruzi é diplóide e sua replicação é predominantemente assexuada e, portanto,

as cepas representam linhagens clonais independentes (Tibayrenc & Ayala, 1988). Nos

últimos anos, evidências obtidas por marcadores de DNA tais como genes de RNA

ribossômico (rRNA) e de mini-exon (Souto et aI., 1996), perfis de isoenzimas (Tibayrenc,

1995) e análises filogenéticas do gene de rRNA 18S (Kawashita et ai., 2001) indicaram que
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os genótipos clonais de T. cruzi podiam ser agrupados em duas grandes linhagens

filogenéticas. A comunidade decidiu padronizar a nomenclatura dos dois grupos de cepas

que passaram a ser denominados T. cruzi I e T. cruzi II. (Anonymous, 1999). As

características epidemiológicas dos dois grupos foram definidas, concluindo-se que T. cruzi

I predomina no ambiente silvestre, ao passo que T. cruzi II prevalece no ambiente

doméstico, tendo sido isolado principalmente de infecções crônicas humanas (Zingales et

al., 1998). No ciclo silvestre, T. cruzi interage com insetos triatomíneos e com mamíferos

como marsupiais, roedores, tatus, carnívoros e primatas, que atuam como reservatórios

naturais. No ciclo silvestre, há um balanço ecológico entre o parasita e seus vetores

selvagens e animais silvestres. Nesses animais, aparentemente, o parasitismo não é nocivo.

No ciclo doméstico, o parasita interage com o homem, mamíferos como gatos e cachorros e

vetores domiciliados. Esse ciclo estabelece-se como resultado da invasão do homem no

ambiente silvestre (desmatamento) e domiciliação de triatomíneos e de mamíferos que

trazem o parasita em contato com o homem. Os reservatórios de T. cruzi desempenham um

papel fundamental nos ciclos silvestre e doméstico da doença de Chagas, assim como na

interação altamente dinâmica entre eles. Mamíferos infectados, como gambás e roedores

silvestres, invadem áreas domésticas e peridomiciliares aumentando o risco de infecção de

humanos. Entre os reservatórios domésticos, dependendo da região analisada e dos hábitos

populacionais, estão pequenos roedores como preás e porquinhos-da-índia; carnívoros,

como gatos e cachorros e marsupiais (gambás) (Zingales et al., 1998; Breniere et al., 1998;

Solari et al., 2001).

Recentemente, a análise de diversos marcadores moleculares mostrou a presença de

genomas híbridos em T. cruzi (Machado & Ayala 2001; Sturm et al., 2003; Stolf et al.,

2003; Pedroso et al., 2003; Augusto-Pinto et al., 2003). CL Brener, o organismo referência

do projeto genoma de T. cruzi (Zingales et al., 1997a), é um exemplo de cepa híbrida e

algumas evidências indicam ser um mosaico de genes de T. cruzi I e T. cruzi fi (pedroso et

al., 2003; Sturm et aI., 2003). A escolha dessa cepa para o projeto genoma é vantajosa já

que seqüenciando-se o genoma de CL Brener, em princípio, poderia ser obtida informação

sobre o genoma dos dois maiores grupos de T. cruzi. Por outro lado, isto acarreta um maior

esforço de seqüenciamento.



BIBLiOTECA
INSTITUTO DE QUíMICA
Universidade de São Paulo

3

As cepas de T. cruzi são extremamente heterogêneas em relação a várias

características como: morfologia, virulência, sensibilidade a drogas, infectividade para

mamíferos, tropismo tissular, associação com vetores triatomíneos e indução de

manifestações clínicas da doença de Chagas (WHO - Expert Committee, 2002).

A doença de Chagas, descoberta em 1909 por Carlos Chagas, possui uma fase aguda

e uma fase crônica. A fase crônica caracteriza-se por diferentes manifestações clínicas.

Dependendo da área geográfica, 50-70% dos indivíduos infectados são assintomáticos

(forma indeterminada), 10-30% apresentam danos cardíacos, com graves alterações

eletrocardiográficas, 8-10% desenvolvem anomalias no trato digestivo (megaesôfago e

megacólon) e 10% mostram alterações no sistema nervoso periférico (WHO-Expert

Committee, 2002). As manifestações cardíacas e digestivas podem aparecer 20 a 30 anos

após a fase aguda (Brener et a/., 2000). É importante salientar que, por ano, 2-4% dos

indivíduos assintomáticos desenvolvem problemas cardíacos e/ou digestivos. Os fatores

que influenciam a variabilidade clínica e epidemiológica da doença de Chagas não estão

claros, mas, muito provavelmente, envolvem características genéticas do parasita e do

hospedeiro (Andrade et aI., 1999 e 2002).

Apesar dos avanços na caracterização genotípica dos isolados, na definição de duas

linhagens filogenéticas principais e de sua distribuição epidemiológica, até o momento não

foram identificados marcadores capazes de correlacionar determinado genótipo com a

manifestação clínica da doença de Chagas. Um grande desafio da comunidade científica

tem sido a identificação de marcadores moleculares de isolados de T. cruzi que possam

estar relacionados com o desenvolvimento das formas cardíacas e digestivas da doença.

Esses marcadores poderiam ser usados para o prognóstico das manifestações da doença,

permitindo intervenções clínicas.

A tecnologia de microarranjos de DNA representa uma das abordagens potenciais

para identificar esses genes, seja por genômica comparativa seja por diferenças da

expressão gênica.
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1.2- Controle da transmissão

Existem quatro estratégias principais para o controle da doença de Chagas

que são: a interrupção da transmissão vetorial; interrupção da transmissão nos bancos de

sangue; quimioterapia e vacinas.

A interrupção da transmissão vetorial dá-se principalmente pelo tratamento químico

com inseticidas da área domiciliar na qual o parasita se aloja. A transmissão domiciliar é

resultante da qualidade precária das moradias que favorece a domiciliação do inseto vetor.

Em 1980 foi lançado um projeto de combate à doença de Chagas, denominado "Iniciativa

do Cone Sul", do qual participaram Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. A

iniciativa, que tinha como objetivo interromper a transmissão da doença a partir da

eliminação de vetores domiciliados e controle nos bancos de sangue, teve alto nível de

sucesso no Uruguai, Chile, Brasil e Argentina, onde muitos estados foram considerados

livres da transmissão vetorial por T. infestans. No entanto, para que este resultado seja

mantido é fundamental que haja uma vigilância epidemiológica periódica para monitorar

possíveis reinfestações de moradias pelo vetor. Outras iniciativas de interrupção da

transmissão vetorial estão em andamento em Países Andinos e da América Central, com

alguns resultados promissores (WHO -Expert Committee; 2002).

A triagem sorológica de doadores de sangue e a adição de substâncias tripanocidas

ao sangue a ser transfundido são abordagens importantes para a eliminação da transmissão

da doença nos bancos de sangue. Deve ser lembrado que na fase crônica, o diagnóstico da

doença de Chagas é feito pela monitoração da resposta imune do hospedeiro infectado,

enquanto na fase aguda, o diagnóstico é feito principalmente pela identificação do parasita

circulante e pela monitoração de anticorpos da classe IgM. Na fase crônica, o diagnóstico

sorológico pode ser seguido de análise do eletrocardiograma, raio-X do tórax e do aparelho

digestivo do paciente. Entre os métodos sorológicos mais comuns citam-se a

hemaglutinação indireta, o teste imunoenzimático de ELISA e a imunofluorescência

indireta. Cada teste apresenta um limiar de especificidade e sensibilidade. A especificidade

indica a capacidade do teste de reconhecer os indivíduos não-infectados, enquanto que a

sensibilidade indica a capacidade do teste de reconhecer os indivíduos infectados. Muitas

vezes o emprego de mais de um teste sorológico, com princípios diferentes, é indicado para

obter-se maior confiabilidade dos resultados (Brener et aI., 2000). Os métodos de



5

diagnóstico parasitológico mais utilizados são: na fase aguda, o exame direto microscópico

do sangue a fresco, ao passo que na fase crônica utilizam-se métodos indiretos, como a

hemocultura, o xenodiagnóstico ou a amplificação de seqüências abundantes por PCR.

Entre as seqüências do parasita utilizadas como alvo para a PCR temos a seqüência de

DNA satélite de 195pb e os minicírculos do kDNA (Brener et aI., 2000, Gomes, 1997).

Quanto à quimioterapia, as duas drogas atualmente utilizadas no tratamento da

doença de Chagas são Nifurtimox e Benzonidazol. Nifurtimox gera um aumento na taxa de

radicais livres intracelular (ânions superóxido e peróxido de hidrogênio). Estes radicais

atacam o parasita que possui um sistema de detoxificação para metabólitos de oxigênio

pouco eficiente, o que toma o parasita mais sensível a estresse oxidativo do que células do

vertebrado (Docampo, 1990). Nifurtimox também está relacionado com a inibição da

enzima tripanotiona redutase muito importante para a resposta a estresse oxidativo do

parasita (Chung et aI., 2003). Benzonidazol age, aparentemente, por um mecanismo

diferente (estresse redutivo) que envolve modificações covalentes de macromoléculas por

intermediários nitroredutores (Urbina & Docampo, 2003). Ambas as drogas são eficazes na

fase aguda da doença com até 80% de cura, mas não o são na fase crônica da doença

quando a maior parte dos parasitas está no interior das células. Além disto, essas drogas

apresentam muitos efeitos colaterais nos pacientes como perda de peso, tonturas, anorexia,

e dores abdominais e sua eficiência varia de acordo com a área geográfica, provavelmente

devido a diferenças das populações de T. crnzi na susceptibilidade às drogas. Estes dados

mostram a necessidade de desenvolvimento de novos quimioterápicos para o combate da

doença.

No caso de vacinas para profilaxia da doença de Chagas, apesar de terem sido feitos

inúmeros estudos, até o momento não foram identificados antígenos capazes de induzir

uma proteção eficiente em animais experimentais (WHO-TDR, 2002).

1.3- Trypanosoma cruzi e a interação com a célula hospedeira

A forma infectante de T. cruzi encontrada no inseto vetor é denominada

tripomastigota metacíc1ico. Os metacíc1icos ao atingirem a corrente sanguínea do

hospedeiro mamífero penetram em várias células, dentre as quais macrófagos e células
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epiteliais, e transformam-se em amastigotas. Os amastigotas sofrem vários ciclos de divisão

binária intracelular e diferenciam-se em tripomastigotas. O ciclo intracelular completo dura

em média de 3 a 5 dias. Os tripomastigotas, após ruptura das células, vão para a circulação,

podendo ser ingeridos por um inseto triatomíneo, ou invadir novas células do hospedeiro.

Desta forma, a habilidade de infectar e replicar-se em uma grande variedade de tipos

celulares é uma característica essencial do ciclo de vida de T crnzi em hospedeiros

mamíferos. No inseto, as formas tripomastigotas sangüíneas transformam-se em

epimastigotas, que se dividem e, na porção terminal do tubo digestivo, diferenciam-se em

tripomastigotas metacíclicos.

Até o momento, foram identificados alguns componentes moleculares da superficie

do parasita e da célula hospedeira envolvidos no processo de invasão celular (Zingales &

Colli, 1985; Schenkman et a!., 1991, 1992, 1993, 1994; Burleigh & Andrews, 1995;

Burleigh e Woolsey, 2002; Giordano et ai., 1994, 1999; Magdesian et a!., 2001). No

entanto, os fatores que determinam a multiplicação intracelular do parasita ainda são pouco

entendidos. Neste processo, a resposta imune da célula à infecção por T crnzi deve ter um

papel fundamental (Burleigh & Woolsey, 2002).

Os eventos observados durante a interação de T crnzi com células de mamífero em

cultura foram divididos em seis fases: (1) adesão do tripomastigota à superficie da célula

hospedeira; (2) interiorização via vacúolo parasitóforo; (3) reorganização de

tripomastigotas em amastigotas e escape para o citoplasma; (4) multiplicação de

amastigotas; (5) diferenciação de amastigotas em tripomastigotas; (6) ruptura da célula e

liberação de tripomastigotas para o meio. Deve ser salientado que nenhuma linhagem

celular revelou-se resistente à invasão por tripomastigotas in vitro e que epimastigotas não

infectam células em cultura, exceto macrófagos, que fagocitam essas formas e as destroem

nos fagolisossomos (Dvorak & Hyde, 1973; Zingales & Colli, 1985; de Araujo-Jorge,

1989; Burleigh & Andrews, 1995).

Após adesão do tripomastigota à superficie da célula hospedeira, ocorre sua

intemalização via formação do pseudópodos ou de uma depressão da superficie celular.

Esse processo é lento e pode levar de 5 a 10 minutos. A intemalização do parasita coincide

com a formação do vacúolo parasitóforo constituído pela membrana plasmática da célula

que envolve o parasita. Em seguida, ocorre a fusão dos lisossomos com a membrana
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plasmática. Glicoproteínas e glicolipídios localizados na superfície celular do parasita e da

célula hospedeira estão envolvidos no processo. Após a interiorização, ocorre a

desorganização do vacúolo e os parasitas são liberados no citoplasma, diferenciando-se em

amastigotas. A forma amastigota fica em contato direto com o citoplasma da célula e

começa um processo de multiplicação em grande escala, em geral 24 horas após infecção.

Após aproximadamente 5 a 7 dias, quando a célula hospedeira contém cerca de 500

amastigotas, essas formas começam a diferenciar-se em tripomastigotas. Após ruptura da

célula, os tripomastigotas são liberados e, in vivo, atingem a corrente circulatória

disseminando-se no organismo (Zingales & Colli, 1985; Brener et al., 2000; Vaena de

Avalos et al., 2002).

A infecção da célula de mamífero é um evento crítico para a sobrevivência do

parasita no hospedeiro. Neste sentido, o parasita parece ter desenvolvido uma série de

estratégias adaptativas que envolvem a utilização de diversos ligantes da superfície da

célula hospedeira para aderir e penetrar e a modulação de vias de transdução de sinal para

garantir sua sobrevivência intracelular. A manipulação ativa de múltiplas vias de

transdução de sinal das células hospedeiras é mediada pela interação direta parasita

hospedeiro e por fatores solúveis secretados (Burleigh & Woolsey, 2002). Um dos eventos

de sinalização melhor caracterizado e relacionado com a invasão de células hospedeiras é a

fusão de lisossomos com a membrana plasmática, processo sinalizado por Ca2
+ (Rodriguez

et al., 1997; revisto em Burleigh & Woolsey, 2002). Embora T. cruzi seja capaz de manter

o ciclo de infecção em células fagocíticas não-profissionais, muito pouco se sabe sobre as

alterações induzidas pelo parasita na célula. Foi relatado que em macrófagos infectados

com T. cruzi, citocinas pró-inflamatórias são induzidas por mucinas do parasita (Machado

et al., 2000) após ativação das vias NF-1CB e MAPKl da célula hospedeira (Ropert et al.,

2001). Coincidentemente, foi verificado que citocinas pró-inflamatórias produzidas

precocemente na infecção experimental são moduladores importantes da resposta imune

inata e adaptativa do hospedeiro (Ropert & GazzineIli, 2000). É previsível que a

identificação de vias de transdução de sinal induzidas por T. cruzi e que determinam a

invasão coordenada, manutenção da replicação intracelular e influência no tropismo tissular

será uma etapa importante na compreensão da patogênese da doença de Chagas. Nesse
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âmbito, a tecnologia de microarranjos de DNA poderá dissecar os eventos moleculares da

resposta transcricional temporal da célula hospedeira à invasão pelo T. cruzi.

Por outro lado, a influência da diversidade genética do parasita no processo de

invasão celular deve ser levada em conta nos estudos desta natureza. De fato, foram

relatadas diferenças na infectividade in vitro de distintos isolados de T. cruzi e na

capacidade de diferentes linhagens celulares em suportar a infecção. Dvorak e Howe

(1976) reportaram que células BESM (bovine embryo skeletal muscle) interiorizam de 2 a

5 vezes mais tripomastigotas de cepas miotrópicas que células HeLa e Vero,

respectivamente. Bertelli e Brener (1980) mostraram que tripomastigotas sangüíneos da

cepa Y são mais infectantes que tripomastigotas de cepa CL para células BESM e Vero.

Essas observações sugerem que a interação entre parasita e célula hospedeira é dependente

de características genéticas particulares de ambas as células.

Na infecção experimental de camundongos, Andrade et aI. (1999) demonstraram

que dois clones de T. cruzi com características genéticas próprias apresentam tropismo

tissular diferente. Posteriormente, os autores verificaram que a distribuição tissular dos dois

clones varia em diferentes linhagens de camundongo (Andrade et ai., 2002). Estes

resultados demonstram mais uma vez que fatores genéticos do parasita e do hospedeiro

interagem no processo de infecção.

1.4- Expressão diferencial de genes de Trypanosoma cruzi

A regulação da expressão gênica de tripanossomatídios ainda é pouco conhecida,

apesar de terem sido definidos vários parâmetros que indicam ser este processo bastante

complexo e peculiar (revisto em Teixeira, 1998; Teixeira & Darocha 2003; D'Orso et aI.,

2003). Os dados existentes indicam: (a) ausência de introns em genes codificadores de

proteína; (b) ocorrência de transcrição policistrônica; (c) processamento do pré-rnRNA em

unidades gênicas independentes por um processo de "trans-splicing" onde o mini-exon

seqüência de 39pb - é adicionado na extremidade 5' de cada rnRNA; (d) processamento

pós-trancricional que envolve degradação ou estabilização de rnRNAs; (e) transcrição de

genes codificadores de proteína pela RNA polimerase I (ou enzima com propriedades

análogas); (f) processamento pós-transcricional de rnRNAs do genoma mitocondrial por um
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mecanismo de editoração ("RNA editing") com inserção ou deleção de uridinas nos pré

rnRNAs; (g) presença de regiões ricas em pirimidinas que antecedem o dinucleotídio AG

onde ocorre o "trans-splicing" do mini-exon; (h) ausência de seqüências consenso de

poliadenilação nos rnRNAs, sugerindo-se que os processos de adição de mini-exon e

poliadenilação são eventos interdependentes e concomitantes sendo que o primeiro evento

precede a poliadenilação; (i) ausência de regiões promotoras em genes que codificam

proteína (revisto em Teixeira, 1998; Teixeira & Darocha 2003; D'Orso et aI., 2003).

Apesar de a maior parte dos genes codificadores de proteína não possuir introns,

Mair e colaboradores (2000) a partir do isolamento e seqüenciamento de genes

codificadores da poli A polimerase de T. brucei e T. cruzi mostraram claramente a presença

de introns de 653 e 302 pb, respectivamente. Estes introns obedecem à regra geral de

GT/AG para o processamento por "cis-splicing", mostrando que além de "trans-splicing"

esses organismos também são capazes de fazer "cis-splicing".

Pouco se conhece a respeito dos promotores de tripanossomatídeos. Os dados

existentes sugerem que existem seqüências pouco específicas reconhecidas pela RNA

polimerase I (ou enzimas com propriedades similares) (revisto em Teixeira, 1998). Esses

dados estão em contraposição com o que se observa em eucariontes, nos quais os genes

codificantes de proteínas são transcritos pela RNA polimerase 11, enquanto a RNA

polimerase I transcreve genes de RNA ribossômico. O único gene identificado com

promotor para RNA polimerase 11 é o gene de mini-exon. Por outro lado, regiões

promotoras foram claramente identificadas para o cistron de RNA ribossômico (revisto em

Teixeira, 1998).

Para a caracterização de regiões promotoras de genes de tripanossomatídios,

plasmídios contendo genes repórter foram utilizados em experimentos de transfecção

(estável ou transitória). Apesar de existirem muitos estudos, ainda não foi possível uma

identificação precisa de regiões promotoras de genes que codificam proteínas, ao contrário

do que ocorre com os cistrons ribossômicos nos quais uma região promotora foi

identificada. Desta forma, postula-se que a RNA polimerase teria a capacidade de ligar-se

aleatoriamente em pontos do DNA e iniciar a transcrição. O pré-mRNA gerado seria,

posteriormente, clivado em pontos corretos a partir dos processos de "trans-splicing" e

poliadenilação.
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Os dados existentes sugerem que o controle da expressão gênica de

tripanossomatídios ocorre no nível pós-transcricional e que esses processos regulatórios são

específicos para diferentes estágios de desenvolvimento do parasita, o que mostra a

relevância desses sistemas para a adaptação de T cruzi a diferentes condições ambientais.

As interações entre elementos eis e fatores trans têm sido consideradas responsáveis por

esse tipo de atividade regulatória (revisto em Teixeira, 1998; Teixeira & Darocha 2003 e

D'Orso et aI., 2003).

Experimentos realizados em T brucei e Leishmania spp. mostram que certas

espécies de rnRNA apresentam diferenças de até 100 vezes nos seus níveis de expressão em

estágios do parasita. Algumas possibilidades foram consideradas para explicar estas

observações, incluindo diferenças na eficiência do processo de "trans-splicing" e a presença

de seqüências regulatórias nas regiões 3' não traduzidas (UTR) dos rnRNAs, que afetariam

a estabilidade e o "tum-over" dos mensageiros. Utilizando transfecções transitórias, Hehl et

aI. (1994) demonstraram que uma seqüência de 16 nucleotídios, que formaria uma alça no

mRNA do antígeno PARP (procyclic acid repetitive protein) do estágio pró-cíclico de T

brucei, regularia a tradução desta proteína. Posteriormente, Furger e colaboradores (1997) a

partir da análise das 297 pb da região 3'UTR do mRNA de PARP demostraram a presença

de três elementos regulatórios adicionais envolvidos na taxa do "tum-over" deste

mensageiro. Os autores mostraram que a deleção de uma dessas regiões gerava uma

discreta queda na quantidade do mRNA (2 vezes) mas causava uma redução em até 25

vezes na quantidade da proteína correspondente na célula. Os autores também mostraram

que a deleção de outra região da 3 'UTR desse rnRNA causava a diminuição de até 3 vezes

tanto no nível do mRNA quanto da proteína. Esses dados mostraram que as regiões 3 'UTR

são importantes tanto para a regulação da transcrição gênica como para a regulação da

tradução.

A expressão diferencial dos genes de amastina e tuzina de T cruzi foi bastante

investigada. Esses genes estão agrupados em um mesmo "cluster" no genoma do parasita,

no entanto, os genes de amastina são expressos preferencialmente no estágio amastigota ao

passo que tuzina não é regulada no ciclo (Teixeira et aI., 1995). Teixeira et aI. (1996)

sugerem que a expressão preferencial da amastina nos estágios intracelulares seja resultado

de um processamento mais eficiente deste rnRNA, envolvendo uma proteína deste estágio
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que se ligaria a uma seqüência específica na 3'UTR. Nozaki e Cross (1995) também

chegam a conclusões semelhantes a respeito da importância da região 3'UTR para a

expressão estágio-específica de outros genes. Por outro lado, as características estruturais

encontradas nas regiões 3'UTR dos rnRNAs da tuzina não parecem ser uma regra geral para

os rnRNAs de T cruzi, uma vez que a região 3'UTR de outros genes de expressão estágio

específica (gp72 e gp85) apresenta características diferentes.

Brandão (1999) analisou as características estruturais das regiões 5'UTR e 3'UTR de

92 ESTs geradas no Projeto Genoma de T. cruzi. Nesse estudo, o autor concluiu que as

regiões não traduzidas seguem o perfil de distribuição de tamanho observado para

eucariotos superiores, com uma média de 50 a 100 pb. Também observou que na 5'UTR

predominam purinas, ao passo que na 3'UTR há maior abundância de pirimidinas. Em

ambas as UTRs são encontradas repetições contínuas de di e trinucleotídios, com um

máximo de repetição de 16 - 17 vezes. A 3'UTR apresenta maior conteúdo de repetições.

Nesse estudo não foi observada uma correlação entre o nível de expressão de determinada

classe gênica e características das UTRs, tais como, tamanho, conteúdo de GC e freqüência

de repetições.

Di Noia et aI. (2000) identificaram pela primeira vez em T cruzi um elemento em

eis rico em AU (ARE "AU rich element"), localizado na região 3'UTR de um gene da

família das mucinas (SMUG-"small mucin gene"). Essa região confere instabilidade ao

rnRNA de maneira estágio-específica, modula a eficiência de transcrição e é reconhecida

por um fator em trans. D'Orso e Frasch (2001a) identificaram um elemento rico em G

(GRE "G rich element") também presente na região 3'UTR do gene da família das mucinas

que não possuía nenhuma identidade estrutural e de seqüência com outros elementos

conhecidos. Essa seqüência confere estabilidade ao rnRNA de mucina de maneira estágio

específica, mostrando funcionalidade diferente das regiões ARE (ver acima) (D'orso &

Frasch, 200Ia). Posteriormente, os autores detectaram uma proteína denominada TcUBP-l

("U rich RNA binding protein"), que se liga a regiões ricas em AU e interage com outros

fatores de maneira estágio-específica (TcUBP-l e TcPABP1), e que está envolvida na

desestabilização dos rnRNAs de mucinas (D'Orso et aI., 2003; D'orso & Frasch 2001b).

Esses resultados mostram a importância das regiões não traduzidas e de proteínas que se
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ligam ao RNA no mecanismo de estabilização/desestabilização de mRNAs em diferentes

estágios evolutivos e para a regulação de expressão gênica em T. cruzi.

A expressão diferencial de genes nos estágios de T. cruzi tem sido inferida a partir

da análise de bibliotecas de cDNA estágio-específicas, produtos de transcrição de núcleos

isolados e, mais recentemente, utilizando-se uma técnica denominada RDE

("Representation of Differential Expression"), que envolve a hibridização subtrativa de

cDNAs obtidos a partir de duas populações de parasitas (Krieger & Goldenberg, 1998).

Estas abordagens permitiram identificar genes expressos preferencialmente na forma

amastigota (Teixeira et aI., 1994) e na forma tripomastigota metacíclica (Krieger &

Goldenberg, 1998). Pela da técnica de "differential display" foi possível identificar um

transcrito do gene da RNA helicase da família de DEAD-box que é expresso cerca de oito

vezes mais em tripomastigotas metacíclicos de CL Brener em relação a epimastigotas

(Diaz-Anel et aI., 2000). Utilizando a técnica convencional de Northern blot, também foi

possível identificar níveis de expressão diferencial de espécies de mRNA em formas

epimastigotas de diferentes cepas (dados de nosso laboratório não publicados). O conjunto

de dados indica a existência de processos ativos na regulação da expressão diferencial de

genes em T. cruzi.

1.5- Projetos Genoma de Parasitas

O projeto genoma de T. cruzi foi lançado em 1994 pela Organização Mundial da

Saúde, juntamente com os projetos genoma de Filaria, Schistosoma, Leishmania e

Trypanosoma brucei. Esses projetos têm como objetivo final aumentar os conhecimentos

sobre a biologia dos parasitas visando gerar novas estratégias para o seu combate. Neste

sentido, buscavam-se genes cujos produtos poderiam ser utilizados como alvos para novos

quimioterápicos e vacinas, ou ainda, em métodos mais adequados para seu diagnóstico e/ou

prognóstico (http://www.dbbm.fiocruz.br/TcruziDB/).

O projeto genoma de T. cruzi foi desenvolvido inicialmente por vários laboratórios

do Hemisfério Norte e, no Hemisfério Sul, principalmente no Brasil e Argentina. O

organismo escolhido para o projeto foi um clone derivado da cepa CL, denominado clone

CL Brener em homenagem a Zigman Brener que o isolou em seu laboratório. Este clone

apresenta todas as características importantes de T. cruzi: derivou de uma cepa isolada de
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Triatoma infestans; sofre diferenciação em meio líquido; infecta monocamadas de células;

tem parasitismo preferencial para células de músculo e de coração; promove mortalidade

em ratos e apresenta fase aguda em infecção humana acidental (Zingales, et al., 1997a,

1997b). ° cariótipo molecular de CL Brener foi definido indicando haver 20 bandas

cromossômicas com tamanho entre 3,5 e 0,45 Mpb e um tamanho do genoma de 87Mpb

(Cano et al., 1995). °clone CL Brener pertence a T. crnzi II (Zingales et aI., 1997a).

No projeto foram construídas duas bibliotecas de EST (Expressed Seguence Tags,

ou Etiquetas de Sequências Transcritas) normalizada e não normalizada, a partir de rnRNA

da forma epimastigota de CL Brener (Urmenyi et al., 1999). Com a biblioteca normalizada

pretendia-se obter o maior numero de ESTs sem que houvesse muita redundância nos

clones, já que por essa abordagem é possível eliminar os rnRNAs que são expressos em

grande quantidade na célula como rnRNAs de histonas, de tubulinas e RNA ribossômicos.

Foram também construídas bibliotecas genômicas do clone CL Brener em YACS, BACS e

cosmídios (ver em Zingales et al., 1997a). Laboratórios integrantes da rede seqüenciaram

fragmentos de cerca de 11.000 ESTs, principalmente a partir da extremidade 5' e as

seqüências obtidas estão depositadas no banco de dados do NCBI (National Center for

Biotechnology).

Um estudo realizado em 1.949 ESTs de CL Brener (Verdun et ai., 1998)

demonstrou que 14,6% dos clones possuíam similaridade com genes previamente

caracterizados de T. crnzi, enquanto 18,4% tinham similaridade com genes de outros

organismos. Por outro lado, 67% das ESTs não possuíam similaridade com seqüências

depositadas em bancos de dados sugerindo serem genes específicos de T. crnzi (Verdun et

al., 1998).

No início de 2000, foi anunciada a criação de um consórcio entre o NIAIDINIH

(National Institute of Allergy and Infectious Diseases do NIH), WHO, Wellcome Trust,

Burroughs Wellcome Fund, TIGR (The Institute for Genomic Research), Karolisnka

Institute e SBRI (Seattle Biomedical Research Institute) para o seqüenciamento do genoma

de T. crnzi num período de quatro anos. Nesse mesmo ano, um número limitado de

seqüências de "shotgun" foi liberado (Aguero et ai., 2000). Em 2004, o seqüenciamento

genômico completo por "shotgun" de T. crnzi foi liberado e está disponível na página

http//Tcruzi.org (Luchtan et al., 2004). As estratégias de seqüenciamento, resumo dos
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dados gerados e outras informações podem ser obtidas também nas páginas:

http://www.tigr.org/tdb/e2k1/tba/genome.shtmI/;

http://www.genedb.org/; http://www.apps.sbri.org/genome/; http://web.cgb.ki.se/tcg/

Até o momento existem 730 milhões de pares de bases de T. cruzi disponíveis e grupo de

seqüenciamento pretende publicar o genoma finalizado até o final de 2004.

1.6-Tecnologia de microarranjos de DNA

Até pouco tempo atrás, a análise da expressão gênica só era possível com um

número limitado de genes. Com o aparecimento da tecnologia de microarranjos de DNA

("DNA microarrays"), desenvolvida pioneiramente no laboratório do Df. P.D. Brown na

Stanford University, cientistas podem agora examinar, simultaneamente, a expressão de

milhares de genes, sendo possível determinar a relação complexa entre genes individuais

em diferentes organismos e tecidos e também agrupar os genes pelo seu padrão de

expressão (White et aI., 1999, Behr et aI., 1999, DeRisi et aI., 1997, Duncan, 2004).

O princípio da tecnologia de microarranjos de DNA é a hibridização de ácidos

nucléicos, cuja elevada especificidade se baseia no pareamento entre as bases destas

moléculas. O procedimento envolve imobilizar milhares de seqüências de DNA (cDNAs,

DNAs ou oligonucleotídios) em lâminas de vidro recobertas com um material especial (3

aminopropy1trimethoxysilane por exemplo), usando um sistema robotizado para criar um

arranjo com a maior densidade possível.

A análise da expressão diferencial de genes é obtida a partir da hibridização dos

DNAs imobilizados com alvos de cDNAs obtidas por transcrição reversa a partir de rnRNA

total de duas populações do organismo ou tecido em estudo. Cada cDNA é sintetizado com

nucleotídeo precursor contendo marcador de fluorescência diferente (Cy3 e Cy5). Após

hibridização, a intensidade da fluorescência é quantificada em microscópio adequado

("confocal laser scanning") que reconhece pelo menos dois espectros de fluorescência.

Após a normalização da intensidade das sondas, a abundância relativa de cada RNA é

calculada. Os dados obtidos a partir desta análise descrevem o amplo espectro da expressão

de genes de uma célula, tecido ou organismo.

Uma aplicação dos microarranjos de DNA tem sido o estudo do padrão

transcricional de tumores, com o objetivo de entender o processo que acompanha a
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transformação maligna e com isso tentar correlacioná-la com os fenótipos clínicos.

Também nesse campo pretende-se obter ferramentas para o prognóstico do câncer.

A elucidação das vias metabólicas utilizadas por determinado organismo ou tecido é

outro campo de pesquisa que utiliza bastante os microarranjos. Em neurobiologia, esta

tecnologia tenta determinar a composição molecular de diferentes regiões do cérebro,

associando-a a suas propriedades funcionais. O estudo do "splicing" alternativo, a

identificação de pequenos RNAs de função regulatória e a identificação de sítios de ligação

RNA-DNA são outros temas abordados com os microarranjos de DNA (vide revisão de

Shoemaker & Linsley, 2002).

Um estudo muito interessante realizado por Enard et aI. (2002) compara a expressão

diferencial de genes em cérebros de humanos e chimpanzés, utilizando uma lâmina de

microarranjos com 18.000 cDNAs humanos. Apesar de haver 98,7% de similaridade nas

seqüências de DNA genômico entre humanos e chimpanzés, é evidente que os dois

primatas diferem em vários aspectos morfológicos, comportamentais e cognitivos. No

estudo, foi observada uma diferença marcante de expressão gênica no cérebro de humanos

e chimpanzés que poderia explicar as diferenças comportamentais. Os autores sugerem que

a razão básica da diferença de expressão pode ser: duplicação ou deleção de genes; variação

de promotores; variação do nível de fatores de transcrição e variação da composição celular

dos tecidos (Enard et aI., 2002).

Em relação a estudos de genômica comparativa existe uma extensa bibliografia

tanto para procariontes como para eucariontes. Como exemplo temos o trabalho de Behr et

aI. (1999) que utilizando a tecnologia de microarranjo, realizaram uma análise de genômica

comparativa em duas espécies próximas de Mycobacterium: M tuberculosis eM. bovis e

de várias cepas de BCG. Nestes estudos, utilizando-se microarranjos contendo fases abertas

de leitura ("ORFs") de M. tuberculosis hibridizados com DNA genômico dos outros

organismos marcados por fluorescência (por "random primer") foi possível comparar a

presença e ausência de ORFs nas cepas e assim relacionar ORFs com o grau de virulência

dos organismos.
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1.7- Microarranjos de DNA no estudo de protozoários patogênicos e sua interação com a

célula hospedeira

Microarranjos de DNA contendo 3.548 insertos randômicos foram utilizados para

analisar a expressão diferencial de genes no estágio tropofozoito sanguíneo e no estágio de

gametócito de Plasmodium falciparum. Grandes diferenças foram encontradas e os

resultados foram confirmados por Northem blot (Hayward et aI., 2000). Posteriormente,

Bozdech et aI. (2003) e Ben Mamoun et aI. (2001) utilizaram microarranjos de P.

falciparum mostrando padrões de regulação de expressão coordenada entre genes no

estágio tropofozoito sanguíneo e durante o desenvolvimento assexual intraeritrocítico do

parasita.

Apesar de os estudos com parasitas do filo Apicomplexa terem demonstrado que a

técnica de microarranjos de DNA é uma ferramenta muito útil para o estudo da regulação

da expressão gênica e a identificação de novos genes, poucos laboratórios têm utilizado esta

tecnologia em tripanossomatídeos (revisado em Duncan, 2004). Nesse contexto, a

expressão de genes estágio-específico tem sido observada em formas sangüíneas e

procíclicas de T brucei, parasita causador da doença do sono em gado e humanos no

Continente Africano (EI-Sayed et aI., 2000; Diehl et aI., 2002), assim como a indução de

vários genes entre diferentes estágios de Leishmania major, causador de um grande

espectro de manifestações clínicas (Almeida et aI., 2002 e Saxena et aI., 2003).

Um microarranjo foi construído com cerca de 400 seqüências de T. brucei, das quais

193 representavam DNA genômico fragmentado aleatoriamente (1 a 3 Kb) e 207 eram

clones de cDNA de uma biblioteca da forma sangüínea do parasita. As populações de

mRNA foram obtidas de formas procíclicas e sangüíneas. Dos 400 clones analisados, cerca

de 100 mostraram padrões reprodutíveis de expressão diferencial (variação em até duas

vezes). Por outro lado, quatro clones apresentaram expressão maior que 10 vezes na forma

sangüínea em relação à forma procíclica (EI-Sayed et aI., 2000).

Que seja de nosso conhecimento, apenas um trabalho foi publicado até o momento

em que a tecnologia de microarranjos foi utilizada em T cruzi. Este arranjo de DNA foi

construído com 4.400 sondas, derivadas majoritariamente de GSS ("genome sequence

survey") de CL Brener (Minning et aI., 2003). Com este microarranjo, os autores
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analisaram a expressão diferencial de genes durante a transformação de formas

tripomastigotas em amastigotas na cepa Brazil. Os autores encontraram 60 genes

diferentemente expressos durante a diferenciação.

Apesar de os dados não terem sido publicados em revistas especializadas, resultados

apresentados em reuniões científicas indicam que microarranjos de DNA estão sendo

usados para o estudo da expressão diferencial de genes durante a metaciclogênese da cepa

Dm28c de T. cruzi (Nunes etal., 2001).

A expressão diferencial de genes de células HFF (human foreskin fibroblasts)

infectadas por Toxoplasma gondii foi investigada por Blader et a!. (2001) utilizando

lâminas de microarranjo contendo 22.000 genes e ESTs de cDNAs humanos. Foi verificado

que logo após a infecção (1-2 h), menos de 1% dos genes imobilizados na lâmina

apresentou alteração de expressão. Dos 63 genes com função conhecida, 27 genes estavam

relacionados com a resposta imune. Também concluiu-se que essa resposta não é

dependente necessariamente da presença do parasita,já que estes genes também podem ser

regulados positivamente pela presença de fatores extracelulares do parasita. Para verificar

se esses genes eram modulados independentemente da natureza do parasita, as células HFF

foram infectadas com tripomastigotas de T. cruzi. Surpreendentemente, observou-se que

apenas três genes são modulados após 2 horas de infecção, indicando que a resposta de

células HFF varia com a natureza do patógeno. Os genes modulados por ambos os parasitas

são MCP1, pré-B-cell-colony-enhancing factor e bradykinin receptor B2. A análise da

resposta das células 24 horas pós-infecção com T. gondii mostrou a modulação de genes

envolvidos com numerosos processos metabólicos da célula hospedeira, dentre os quais,

enzimas da via glicolítica e da biossíntese de colesterol. Os genes modulados durante

infecção por T. gondii foram divididos em três classes: genes necessários para a defesa

celular, genes necessários para o crescimento do parasita e genes que indiretamente são

regulados como conseqüência da modulação das duas primeiras classes (Blader et a!.,

2001).

Dando continuidade aos estudos, Vaena de Avalos et a!. (2002) infectaram células

HFF com T. cruzi (cepa Y, isolada de humano na fase aguda da doença de Chagas) e

analisaram a expressão diferencial de genes da célula hospedeira ao longo da infecção (2 a

24 h). Nesse estudo, utilizando-se lâminas com 27.000 cDNAs humanos, foi confirmado
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que T. cruzi não induz expressão de genes nas primeiras horas de infecção (2,4 ou 6 h).

Esse resultado foi considerado surpreendente pelos autores, tendo em vista que dados da

literatura obtidos com outras metodologias indicavam a ativação de múltiplas vias de

transdução de sinal no início da infecção por T. cruzi, incluindo a reorganização do

citoesqueleto e a mobilização dos lisossomos da célula hospedeira. Após 24 horas de

infecção, foi observada uma alteração significativa na abundância de transcritos de HFF,

com indução de cerca de 106 genes. Alguns destes genes foram confirmados por Northem

blot (Vaena de Avalos et a/., 2002).

1.8 - O Consórcio CAGE

Em 1999 foi criado um Consórcio entre laboratórios do Departamento de

Bioquímica do Instituto de Química (IQ-USP) e do Instituto de Matemática e Estatística

(IME-USP) num projeto denominado CAGE (Cooperation for Analysis of Gene

Expression). Este projeto, apoiado pela FAPESP, envolvia duas grandes atividades: (a) uma

operacional, representada pela criação de um laboratório para o preparo dos microarranjos

(IQ-USP) e de um grupo de Modelagem Matemática e Computação (IME-USP), visando

geração de "softwares" e análise de dados; e (b) uma atividade de pesquisa de bioquímica e

biologia molecular, representada por sub-projetos em que esta tecnologia seria utilizada no

estudo do Genoma Xy/el/a; Genoma Câncer; Ciclo Celular de Mamíferos e Genoma de

Microorganismos. Neste último sub-projeto insere-se o Genoma de T. cruzi, coordenado

pela Profa. Bianca Zingales.

O laboratório (CAGE lab), inaugurado em dezembro de 2000, está instalado no IQ

USP e conta com uma sala limpa com classificação 10.000, com temperatura controlada

(22±2°C) e umidade (45-53%). Nessa sala encontram-se o robô para confecção dos

microarranjos de DNA, a estação de hibridização e o "scanner" para a análise dos

resultados. Maiores detalhes podem ser encontrados na página do CAGE lab

http://bioinfo.iq.usp.br/cagelab. O coordenador do projeto CAGE é o Prof Df. Hugo

Armelin e a responsável pelo CAGE lab é a Profa. Dra. Aline M. da Silva. Esta infra

estrutura foi utilizada para a construção dos microarranjos de T. cruzi utilizados no presente

trabalho.
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2. OBJETIVOS

o projeto contempla quatro objetivos principais:

2.1 - Construção de microarranjos de DNA contendo cerca de 800 ESTs de CL Brener,

organismo de referência do projeto genoma de T. cruzi, e genes de outras cepas do parasita.

2.2 - Validação dos microarranjos de DNA para o estudo da expressão diferencial de genes

e de genômica comparativa em cepas de T. cruzi.

2.3 - Análise da expressão diferencial de genes em cepas isoladas de pacientes chagásicos

apresentando a forma indeterminada e cardíaca da doença de Chagas.

2.4 - Realização de experimentos-piloto visando analisar a resposta de células humanas em

cultura à infecção com duas cepas de T. cruzi, utilizando microarranjos de DNA com

seqüências de humanos.

3. JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que as cepas de T. cruzi apresentam elevada diversidade genética, é

fundamental verificar se lâminas de microarranjos contendo predominantemente ESTs de

CL Brener podem ser usadas em análises de genômica comparativa e para investigar

diferenças de expressão gênica em isolados de T. cruzi. No caso afirmativo, nos

propusemos investigar a expressão diferencial de genes em cepas isoladas de pacientes

chagásicos que apresentam a forma indeterminada e a forma cardíaca da doença de Chagas.

Esta avaliação teve por objetivo identificar possíveis marcadores moleculares que poderiam

ser utilizados para o prognóstico da evolução da Doença, ditando procedimentos

terapêuticos.

O experimento-piloto visando a análise da expressão diferencial de genes de células

humanas frente à infecção por duas cepas do parasita isoladas, respectivamente, de um

indivíduo assintomático e com cardiopatia chagásica, teve como objetivo padronizar as

condições para que estudos mais abrangentes pudessem ser planejados em projetos futuros.

A tecnologia de microarranjos de DNA amplia muito a escala de análise e

quantificação da expressão diferencial de genes em cepas do parasita e, certamente,
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fornecerá informações relevantes para a compreensão de questões relacionadas com a

epidemiologia de T. cruzi e da doença de Chagas.

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Soluções

-PBS- Tampão fosfato de sódio 10 mM pH 7,2; NaCI 150 mM

-PS- NaiEfP04 Anidro 0,1 M; NaH2P04 0,005 M pH 8,0

-SDS- lauril sulfato de sódio

-SSC lx- NaCl 0,15 M; citrato de sódio 0,015 M pH 7,0

-SSPE- 20X-NaCl3 M; NaH2P04 H20 0,2 M; EDTA 0,02 M pH 7,4

-TAE lx- Tris acetato 4 mM; EDTA 1mM

-TBE lx- Tris.acído bórico 90 mM; EDTA 2 mM pH 8,0

-TE- Tris-HCI 10 mM pH 8,0; EDTA 1 mM pH 8,0.

4.2. Reagentes e enzimas

-Sais e solventes diversos - Merck

-RNAse, Meio de cultura para diferenciação Grace, DEAE-Celulose (D3764), Dietil

pirocarbonato; Formamida deionizada- Sigma

-Enzimas de restrição- New England Biolabs

-Kit para clonagem (SureClone™Ligation Kit)- Pharmacia Biotech

-Matriz de nylon Hybond-N e Kit para extração de DNA de gel (GPX), [a_p32]dATP (3.000

Cilmmol)- Amersham

-Kit de seqüenciamento de DNA (BigDye™ Terminator CycIe Sequencing Ready

Reaction), e dNTPs - Applied Biosystems (perking Elmer)

-Inibidor de RNAse (RNAsin) (Recombinant Rnasin R, Inhibitor 10,000 U (400 U/f.!L));

RibonucIease H (RNAse H); RQl RNAse-Free DNAse 1,000 U (concentração: lU/f.!L)

Promega

-Fragmento Klenow da DNA polimerase e DNAse- Boehringer Mannheim
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-Trizol reagent, Random Primer DNA Labeling System- Life Technologies

-Taq DNA Polimerase- Gibco

-Cy3-dCTP; Cy5-dCTP; dNTP set (Ultrapure); "Microarray hybridization bufi'er";

"Nonamer primers"; "Randon primers" (hexamer); Nucleotide mix; üligo dT primers

(Anchored dT25); "Microarray crosslinking reagent"; Vistra green nucleic acid gel

Amersham Pharmacia Biotech

-Formamida super pure- Fisher Scientific:

-Guanidine Hydrochloride; Superscript ™ II RNAse H (10.000unid/epp); Bioprime DNA

labeling System (Klenow fragment 40unidades/ul)- Invitrogen:

- SDS 20% solution ultrapure; SSC 20X solution pH 7,0; Água RNAse free- USB:

4.3. Oligonucleotídeos

Iniciadores utilizados para amplificação e sequenciamento de ESTs: T7 (5'-GTA ATA

CGACTC ATAGGGC-3'), T3 (5'- AAC CCT CAC TAAAGGG-3'), SP6 (5'-TAT

TTA GGT GCA ACT ATA G-3'), M13 Forward (5'-CCAGTCACGACGTTGTAAAACG

-3 '), M13Reverse (5'-AGCGGATAACAATTTCACACAGG-3 ').

4.4. Isolados de T. cruzi e seu cultivo

Algumas características dos isolados de T. cruzi usados neste estudo são resumidas

na Tabela 1. Formas epimastigotas foram cultivadas em meio LIT (Liver Infusion

Tryptose) contendo 10% de soro fetal bovino, a 28° C (Castellani et aI., 1967). Para estimar

o número de células, a cultura foi diluída com LIT e os parasitas foram contados em câmara

de Neubauer.
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4.5.1. Preparação de DEAE-celulose

Para a preparação de DEAE-celulose foram adicionados 5g de resina (D3764,

Microgranular Anion Exchanger - Sigma) a um béquer com 75ml de HCI 0,5N. Essa

solução foi agitada com um imã por 30 minutos. Após esse tempo, a resina foi filtrada em

Büchner com papel de filtro e lavada com água destilada deionizada até pH 5,0-7,0 no

filtrado. A resina foi transferida para béquer contendo 75ml de NaOH 0,5N. A solução foi

agitada com imã por 30 minutos e filtrada em Büchner com papel de filtro. A resina foi

lavada com água destilada até pH 7,0 no filtrado e transferida para um béquer contendo

75ml de água. O pH foi abaixado para 4,0 com solução H3P04 5% (p/v). Em quitassato

pequeno, a solução foi deaerada com trompa de água por 10 minutos e após esse

procedimento foi adicionado NaOH 0,5N para ajustar o pH para 8,0. A resina foi

armazenada a 4°C com 25% (v/v) de etanol.

4.5.2. Purificação de formas tripomastigotas metacíclicas

Para cada 1,5 x 109 células (epimastigotas e tripomastigotas metacíclicos) foram

utilizados 3ml de DEAE-celulose. A resina da solução estoque foi centrifugada em tubo

Corning de 15ml. O sobrenadante foi descartado e a resina ressuspendida em 5ml de PBSG

(Na2HP04 Anidro 0,06M; NaH2P04 0,003M; glicose 0,3M, pH 8,0). Após centrifugação, a

resina foi novamente ressuspendida em 10ml de PBSG. A solução foi deixada agitando por

30 minutos. Após esse tempo, a resina foi empacotada em uma seringa de 5 ml com uma

camada de lã vidro na ponta. Os parasitas presentes no meio de cultura foram centrifugados

(7,000 rpm por 7 minutos) e lavados com 10ml de PBSG. Após nova centrifugação, as

células foram ressuspendidas em 0,5ml de PBSG e adicionadas no topo da resina. Nestas

condições, as formas epimastigotas se ligam à DEAE-celulose e os tripomastigotas

metacíclios passam livremente. A resina foi eluída com 8ml de PBSG. Alíquotas de lml

foram coletadas e a presença de parasitas foi monitorada ao microscópio. Em geral, os

tripomastigotas são eluídos com 3 a 4ml de PBSG. A eluição da coluna é interrompida
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quando começam a ser eluídas as formas epimastigotas. Os tripomastigotas são

concentrados por centrifugação e utilizados para extração de RNA ou armazenados a -70°C.

4.6. Bactérias e células competentes

4.6.1. Bactérias

E. coli -DHSa : hsdR17(rk-mk1supE44, thi-1, recAI, gyrA (Nair), relA1, il(lacZYA

argF)u169(m801acZLlM1S) (Ausubel et aI., 1995). O estoque de bactérias foi mantido em

meio de cultura líquido contendo SO% (v/v) de glicerol a -70°C (indefinidamente), a -20°C

(6 meses), ou por curto período em placas de meio de cultura a 4°C.

4.6.2. Meios para cultivo de bactérias.

LB: triptona 10g/L; extrato de levedo Sg/L; NaCISg/L; glicose 19/L.

Terrific Broth: Triptona 12g/L; extrato de levedo 24g/L; glicerol 4g/L, KH2P040,017M;

KzHP04 0,072 M (Birren et aI., 1997).

SOB: Bacto-triptona 20g/L; extrato de levedura Sg/L; NaCI O,Sg/L; pH 7,4.

soe: SOB; glicose 20mM; MgS04 10mM

Para meio sólido adicionou-se 2% (p/v) de agar. Dependendo da seleção desejada, no meio

foi adicionado ampicilina (1 00f.!g/mI concentração final). Os meios foram esterilizados por

autoc1avagem por 20 minutos a 1 atmosfera de pressão (Sambrook et aI., 1989).

4.6.3. Células competentes

Uma colônia de E. colí DHSoc de uma placa de LB foi inoculada em 10rnL de SOB e

incubada a 37°C sob agitação moderada (2S0 rpm) durante a noite. Em SOrnL de meio SOB

contendo MgS04 (10mM) foi diluído O,SrnL da cultura de crescimento. A cultura foi

inoculada sob agitação a 37°C por 2-4 horas, até atingir densidade de aproximadamente

Sx107 células/rnL (D0600 entre 0,4 a O,S). As células foram centrifugadas a 3000 rpm por

15 min a 4°C e o sobrenadante descartado. As células foram ressuspendidas em 1/3 do
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volume inicial da cultura em solução TFB (KCl 100mM, MnCl.4H20 45mM, CaCl.2H20

10mM, HACoCh 3mM, K-MES 10mM pH 6.3) e transferidas para um único tubo de

centrífuga. O tubo foi incubado em gelo por 10-15 minutos e em seguida centrifugado a

3000 rpm por 15 minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas

em 1/3 do volume inicial da cultura, em solução RFl (RbCl 100mM, MnCh.4H20 50mM,

CaCh.2H20 10mM, acetato de potássio 3 mM, pH 7,5, Glicerol 15% (v/v)). Em seguida, as

células foram centrifudadas a 3000 rpm por 15 minutos a 4°C e o sobrenadante descartado.

Por fim, as células foram ressuspendidas em 1/12,5 do volume inicial da cultura, em

solução RF2 (MOPS 0,5M pH 6,8, RbCl 10mM, CaCh.H20 75mM, Glicerol 15% (v/v)).

Os estoques foram conservados em tubos eppendorf(2OO,....lItubo) a -80°C.

4.6.4. Transformação

Para transformação, foi adicionado 20ng de DNA a cada eppendorf contendo células

competentes. Esses eppendorfs foram incubados em gelo por 30-40 minutos. Os eppendorfs

foram incubados a 42°C por 90 segundos e transferidos imediatamente para gelo. Em cada

tubo foi adicionado 400,....L de SOC recém preparado e a mistura foi incubada por 40

minutos a 37°C. Uma alíquota das células foi espalhada em placa de LB contendo

ampicilina (100,....g/rnL final) e 2% (p/v) de X-gal (5 Bromo- 4 Cloro-3 Indolil- p- D

Galactopiranosido 0,05M em dimetil formamida). As colônias brancas foram selecionadas

e inoculadas para purificação de plasmídio.

4.7. Preparo de DNA plamidial

A extração de DNA foi feita utilizado-se mini preparação manual baseada no

método de lise alcalina (Bimboim & Doly, 1979) com adaptações realizadas pelo Dr.

Marcelo Bento Soares - UIowa - Iowa City - USA. Por esse método as bactérias foram

inoculadas por 3 horas a 37°C em 3ml de LA (LB mais Ampicilina) sob agitação durante a

noite e centrifugadas a 4000rpm. As células foram ressuspendidas em 400,....1 de

GET/RNAse (Glicose 0,5M; Tris 0,025M, EDTA O,OIM pH 8, adicionar 1,5ml de RNAse

(lOmg/ml) para cada 100ml de solução) e em seguida foram adicionados 400,....1 de solução
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de lise (SDS 0,035M e NaOH 0,2M). Após 5 minutos a solução de neutralização (acetato

de potássio 2,65M, pH 4,8) foi adicionada e a preparação foi deixada por 30 minutos no

gelo. Os componentes celulares foram sedimentamos por 15 minutos a 13,OOOrprn. Uma

parcela do sobrenadante (800J..ll) foi retirada e adicionada a 600J..lI de isopropanol. A

preparação foi centrifugada por 10 minutos na mesma velocidade anterior e o DNA lavado

com etanoI duas vezes. O DNA foi dissolvido em água ou TE. Os clones recombinantes

foram confirmados após digestões dos DNAs plasmidiais com uma ou duas enzimas de

restrição.

4. 7.1. Digestão com enzimas de restrição

As condições de reação, a quantidade de enzima, temperatura e tempo seguiram as

recomendações do fabricante. As reações foram interrompidas por adição de 2J..lI de Mistura

de Parada (0,25% (p/v) de azul de Bromofenol, 20% (v/v) glicerol ultra puro, 1110 (v/v) 1x

TBE).

4.7.2. Eletroforese convencional

Os fragmentos de DNA foram separados por eletroforese em gel de agarose 1,0%

ou 1,2%. As soluções utilizadas foram TBE Ix ou TAE Ix e as voltagem utilizadas foram

de 100V a 150V por cerca de 30 a 50 minutos, dependendo do tamanho do fragmento a ser

analisado. Os géis foram corados com 0,4J..lg/ml de brometo de etídio para visualização das

bandas de DNA por iluminação com luz ultravioleta (~300nm) e fotografados com filme

Polaroid 667 através de filtro laranja (Wratten 21- Kodak). Como marcador de tamanho

molecular foi usado DNA de fago ÀcI857 digerido com EcoRI e HindIlI. Também foram

utilizados padrões de massa de DNA da GIBCo.

4.7.3. Recuperação e purificação defragmentos de DNA e ligação ao vetor

A recuperação de fragmentos de DNA de géis de agarose foi feita por membranas

DE-81 (Wathman) ou o Kit GPX da Amersham. As ligações foram feitas utilizando-se a
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enzima ligase do "kit" da SureClone (pharmacia): 50-200ng de DNA tratado na coluna

(GPX), 50ng de vetor pBluescript, tampão de ligação e lJ.!1 de DNA ligase (T4-7000U/ml),

em uma reação com volume final de 20J.!1. A ligação foi efetuada por 1 a 3 horas a 16°C.

Após a ligação, os plamídeos foram transformados em bactéria pelo método do cálcio e

selecionados através da expressão de lacZ em placas de meio contendo Xgal.

4.8. Obtenção de DNA para sequenciamento

4.8.1.Minipreparação por lise alcalina

o método de lise alcalina está descrito no item 4.7.

4.8.2. DNA obtido por peR de colônia

Um volume de 100~1 de meio Terrific Broth (TB) contendo ampicilina na

concentração final de 100 ~g/ml, foi distribuído nos 96 poços de microplacas de cultura. As

colônias brancas contendo plasmídeos recombinantes foram picadas isoladamente com

palitos estéreis e inoculadas nos poços com meio. A placa foi incubada em estufa a 37°C

por aproximadamente 14 horas. Em seguida, foi adicionado 100~L de glicerol 30% estéril

por poço. Foi preparado um "MIX" para 100 reações de PCR em gelo (primers T7 e T3 20

pmol/~L, dNTP 25mM, MgCIz 50mM, 10x tampão Taq DNA polimerase 5U/~L, solução

fmal para 20~1). O "MIX" foi distribuído em microplacas de PCR de 96 poços onde cada

poço recebeu 15~L do mixo O replicador de 96 agulhas (Boekel) foi flambado com álcool e

colocado na microplaca de cultura. Após misturar bem, o replicador foi transferido para a

placa de PCR. Após inoculação do DNA, a microplaca de PCR foi centrifugada por 1 pulso

até 700g e transferida para termociclador (PTC-200 MJ). As condições do PCR foram:

desnaturação 95°C/4min; 40 ciclos de: 95°C/45seg, 55°C/45seg, 72°Cllmin. A reação foi

terminada por incubação a 72°C/5min e 4°C/infinito. Após a PCR, 3~l da reação foram

aplicados em gel de agarose 1,2% e os DNAs foram submetidos a eletroforese.
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4.8.3. peR direto de DNA diluído

Para fazer PCR diretamente dos DNA das ESTs, sem usar o PCR de colônia, pois a

maior parte das ESTs já haviam sido purificadas por lise alcalina, foi preparado um "MIX"

igual ao do PCR de colônia (item 4.8.2) e nele foi adicionado 1111 do DNA (1- 5ng) das

ESTs estoques diluído 1:50. As temperaturas usadas para a PCR foram: desnaturação 94°C

/4 minutos; 40 ciclos de três temperaturas: 94°CIl min, 55°CIl min, 72°CIl mino A reação

foi terminada por incubação a 72°CI7 minutos e 4°C infinito. Após a PCR, 3111 da reação

foram aplicados em gel de agarose 1,2% e os DNAs foram submetidos a eletroforese.

4.9. Seqüenciamento (I'ubos individuais e Placas de 96 poços)

o seqüenciamento de DNA foi feito pelo método de terminação de cadeia (Sanger

et aI., 1977) modificado para uso de polimerase termoestável e com reações de

amplificação terminadas com dNTPs marcados com substâncias fluorescentes.

O sequenciamento de DNA foi realizado com kits da PERKIN-ELMER. O

protocolo original do kit utiliza 8lJ.l de mistura de reação (dNTPs, ddNTPs fluorescentes,

AmpliTaq polimerase, MgClz, tampão Tris-HCl, pH 9.0), 500ng de DNA, 3,2 pmoles de

iniciador, completando-se o volume para 20lJ.I. Para as ESTs foi utilizado um protocolo

com volume de mistura de reação de 2lJ.I. Também foi adicionado à reação 6lJ.l de tampão

de diluição ("save money" - Tris-HCl 200nM pH 9,0 e MgCh 5mM) e 30 pmoles de

iniciador (iniciadores T3 ou T7) para volume final de reação de 20lJ.I. A reação de

amplificação linear ("cycle sequencing") ocorreu em termociclador com posterior

precipitação do DNA com isopropanoI. Condições de amplificação para placas:

96°C/1 Osegundos, e 40 ciclos de 52°C/20seg, 60°C/4min. Condições para tubos individuais

no termociclador Minicycler da MJ: 96°C/30 segundos, e 34 ciclos de: 96°C/1 O seg.,

50°C/5 seg, 60°C/4min.

Para a purificação do DNA, 20 IlL de água e 60 111 de isopropanol 100% foram

adicionados por poço na microplaca. A placa foi incubada por 15 minutos à temperatura

ambiente e centrifugada a 3000 g por 30 minutos. O sobrenadante foi descartado e 150llL

de isopropanol 70% foi adicionado por poço. A microplaca foi centrifugada a 3000 g por 10
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minutos e o sobrenadante descartado. A microplaca foi deixada por 1°minutos em estufa a

37°C para evaporar o isopropanol residual. Após a precipitação, as amostras foram

ressuspendidas em "loading buffer" (para corrida em seqüenciador automático ABI Prism

377 DNA Sequencer, 96 poços, Perkin Elmer) e todo o conteúdo dos poços foi adicionado

no gel de poliacrilamida (LONG RANGER GEL-FMC). Normalmente a eletroforese foi

feita por 7 horas. Para seqüenciador de capilar ABI3 700, as amostras foram ressuspendidas

em formamida.

4.10. Anotação - Busca de homologia em bancos de dados, limpeza de seqüências e

classificação porfunção

o formato FASTA (Pearson & Lipman, 1988) das seqüências geradas foi utilizado

para busca de similaridade através do programa BLAST (Basic Local Alignment Search

Tool) do NCBI (Altschul et aI., 1998). O BLAST pode ser acessado através do site

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/BLAST. Esse programa é utilizado para a

comparação de uma seqüência nucleotídica contra um banco de dados de seqüências

nucleotídicas (BLASTN). Para se comparar seqüências protéicas, utiliza-se o BLASTP.

Finalmente, se o objetivo for a comparação de uma seqüência nuc1eotídica contra um banco

de seqüências protéicas, usa-se o BLASTX. Nesse caso, a seqüência nucleotídica é

traduzida nas seis fases de leitura possíveis. Cada uma das seqüências aminoácidos geradas

é então comparada às seqüências de proteínas do banco de dados. Outros tipos de BLAST

podem ser encontrados na página do NCBI citada acima.

O programa executa uma busca de homologia em vários bancos de dados. Entre eles

estão: sp (Swiss Protein database), Pir (Protein Information Resource), PDB (Protein

DataBase), GenBank, E.col (E. coli database), EMBL (European Molecular Biology

Laboratory), DBJ (Data Base ofJapan), GI (GenPept). Também é possível fazer uma busca

através de vários bancos de dados por "nr" ("non redundant protein or nucleotide

database") e DBEST que é um banco de dados de ESTs (Baxevanis & Oullette, 1998).

Esses bancos de dados foram utilizados no trabalho. A resposta da similaridade é dada após

segundos, quando aparece uma janela onde são listadas todas as proteínas ou as seqüências

nucleotídicas com as quais a seqüência tem similaridade. Nessa janela também é possível
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ver o valor de E (expected) que seria a chance desse alinhamento ter ocorrido por acaso

(Altschul & Koonin, 1998). Um E= Oé o valor máximo de confiança na homologia. Sendo

assim quanto menor o valor de E maior a chance desta homologia ser confiável. Para as

seqüências geradas em nosso laboratório foram utilizados valores confiáveis de E s 10-5
.

O próprio BLAST disponibiliza um software (BLASTCI3) que permite buscar uma grande

quantidade de seqüências através do computador do laboratório, mas, utilizando os

computadores do NCBI para fazer os alinhamentos. Para a "limpeza" das seqüências

(plasmídeos e primers) foi criado um banco de seqüências de vetor e primers e foi feito um

BLAST local contra ele. A limpeza manual foi realizada a partir desse resultado. A

classificação da função das seqüências foi feita de acordo com Verdun et ai. (1998).

4.11. Agrupamento de seqüências pelo programa Cap3

Para realizar a análise de agrupamentos, as seqüências das ESTs e de genes de T.

cruzi foram gravadas em arquivos. O agrupamento ("c1ustering") das ESTs foi executado

com o programa Cap3 (Huang & Madan 1999). O Cap3 inicialmente mostra todos os

"contigs" formados com os nomes de seus representantes (quando uma ESTs não tem

similaridade com nenhuma outra EST, o programa coloca a EST em um "contig" que

contém uma única EST). Quando o programa termina de mostrar todos os "contigs",

aparecem todos os alinhamentos feitos para achar esses agrupamentos. A seqüência

consenso é mostrada abaixo do alinhamento. Foi considerado o valor de 80%, como valor

de similaridade mínimo para aceitar a localização das seqüências no mesmo agrupamento.

4.12. Amplificação, análise e purificação de ESTs

4.12.1. Amplificação das ESTs (em Placas de 96poços)

Na reação de amplificação foram utilizados de 1 a 5 ng de DNA (para isso o DNA

das ESTs estoques foi diluído em 1:50 e somente 5JlL foram utilizados para amplificar). As

amplificações foram feitas na presença de 0,5jlM de cada oligonucleotídeo iniciador,

O,ZmM de cada desoxinucleotídeo, tampão de DNA polimerase 10X (pH 8,8; (N1I4hS04

160mM; Tris-HCI 670mM, Tween ZO 0,1%), MgCIZ 1,5mM, lU de DNA polimerase
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(BIOLASE) em um volume final de I0011L, em placas de 96 poços. O termociclador

utilizado foi PTC200 da MJ de 96 poços. As temperaturas utilizadas foram: desnaturação a

94°C por 4 minutos mais 40 ciclos de três temperaturas: 1 min a 94°C para desnaturação, 1

min a 55°C para associação e 1 min a 72°C para extensão, terminando-se com incubação a

72°C por 7 minutos. (http://info.med.yale.edu/genetics/ward/tavi/PCRhtml).

4.12.2. Análise dos produtos de amplificação

4.12.2.1. Eletroforese em gel de agarose (96 poços)

Inicialmente foi adicionado aos DNAs da reação de amplificação tampão de amostra

6x (Glicerol 50%; Tampão Fosfato de Sódio O,lM pH 7,0; azul de bromofenol 0,25%;

Xilenocianol 0,25%). As amostras foram aplicadas em gel de agarose 1,2% com 0,511g/rnL

de brometo de etídio em TBE Ix. Foram adicionados 4ul de reação de PCR por poço. Após

purificação, com Multiscreen (ver item 4.12.3) foram adicionados 2ul de reação de PCR no

gel. Como marcador de massa de DNA foi utilizado o marcador de DNA ("Mass ladder")

da Pharmacia. O gel foi submetido à eletroforese com voltagem de 1OOV por 30 minutos. O

gel foi fotografado em transiluminador com luz UV.

4.12.3. Purificação dos produtos de peR (placas de 96poços)

Para a purificação dos produtos de PCR foram utilizadas as placas da Millipore

(Multiscreen para placas de 96 poços). Inicialmente foram adicionados I0111 de tampão de

ligação do PCR ("PCR Binding Buffer"-Guanidina HCI 7M; Tampão MÊs 200mM pH

5,6) em cada poço da placa Millipore que foi centrifugada a 2800 rpm por 1 minuto. Em

seguida, foram adicionados I00111 tampão de ligação da PCR em cada poço da placa

contendo os produtos amplificados. Após misturar bem, todo líquido foi transferido para a

placa Millipore que novamente foi centrifugada a 2800 rpm por 1 minuto, a 25°C. O líquido

foi descartado e a placa foi lavada duas vezes: uma vez com 200111 de etanol 80% com

posterior centrifugação a 2800 rpm por 1 minuto e uma segunda vez com etanol 80% com

centrifugação a 2800 rpm por 12 minutos). O DNA foi eluído com 50111 de TE em placas de
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96 poços após centrifugação a 3000 rpm por 5 minutos. A análise da purificação foi feita

em gel de agarose como descrito acima.

4.13. Construção das lâminas de microarranjos de DNA de T. cruzi

No decorrer deste trabalho, contruímos dois conjuntos de lâminas de microarranjos.

O conjunto A foi utilizado na validação desta tecnologia para o estudo da expressão

diferencial de genes e de genômica comparativa em cepas de T. cruzi (ver item 5.1 de

Resultados). O conjunto B foi empregado na análise da expressão diferencial de genes em

cepas isoladas de indivíduos assintomáticos e com cardiopatia chagásica (ver item 5.2 de

Resultados).

4.13.1. Sondas de DNA

o conjunto A de lâminas de microarranjos foi construído com 710 ESTs (tamanho médio de

800pb) obtidas de bibliotecas normalizadas e não normalizadas de cDNA da forma epimastigota de

CL Brener (Urmenyi et aI., 1999). As ESTs são identificadas pelas abreviaturas TEUF e TEUQ

(obtidas de uma biblioteca não normalizada) e TENF e TENQ (obtidas de uma biblioteca

normalizada). As seqüências das TEUF e TENF foram determinadas na FIOCRUZ (Rio de Janeiro)

e seqüências das TEUQ e TENQ no Instituto de Química (USP). A descrição e caracterização destas

seqüências podem ser encontradas na página http://www.vision.ime.usp.br/~rvencio/Tcruzi/.Neste

conjunto de lâminas foram também aplicados insertos representando 20 seqüências de T. cntzi,

isoladas de diferentes cepas e representantes de regiões codificadoras de proteínas ou RNA, assim

como de regiões não codificadoras (Tabela 2). Nove DNAs fragmentados também foram

imobilizados na lâmina para servir como controle (Tabela 2).
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Tabela 2 - Características das seqüências de T. cruzi e DNAs controles imobilizados na

lâmina de microarranjos

Identificação Características Isolado - Grupo Número de
de T. cruzi acesso

G3 DNA satélite del95-bp Y-Tcll K01771
S-56 DNA satélite del95-bp Silvio - Tc I AY188964
18SG 18S rDNA G-TcI AF239981
18SY 18S rDNA Y-Tcll . AF301912
24Sa 24SarDNA Y - TclI M28885
Bll Retrotransposon Y - TclI Ul5615
B12 Antígeno de 230 kDa Y-Tcll L07759
B13 Antígeno de 140/116 kDa Y -TclI U15616
C6 Elemento de DNA repetitivo G-TcI U16295
CL65 DNA satélite del95-bp Silvio - Tc I AY327543
GP82 Glicoproteína de superficie estágio CL-TclI AFl28843

especifica gp82
GP85 pseudogene de glicoproteína Y - TclI M91469

gp85/sialidase
IF8 Proteína flagelar que se liga a Cálcio Y - TclI U70035
Mini-exon gene de mini-exon e região intergênica Silvio - Tc I X62674
ACT actina 2 Dm28c- TcI
EF Fator de elongação subunidade a Y-Tcll L76077
RNA helicase RNA helicase da família DEAD-Box CL Brener - Tc II AF067953
SLA Pequenos RNAs nucleares Tulahuen - Tc n AF016400
Tb Seqüência telomérica T. brucei K01633
T.cruzi Seqüência sub-telomérica de T. cruzi CL Brener - Tc n AFI00651
DNAs controle
Camundongo NA
Rhynchosciara americana NA
T. cruzi - CL Brener NA
Esperma de Salmão NA
Iniciadores T7 e T3 NA
Ml3-Iniciadores foward e reverse NA

pGEX U78872
pUC18 U07649

.pBIuescript X52329
NA -Não se aphca
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o conjunto B de lâminas de microarranjos continha as mesmas seqüências do

conjunto A (710 ESTs, 20 seqüências caracterizadas e 9 DNAs controle) e 45 ESTs da

forma amastigota da cepa Tulahuen (DaRocha et a/., 2000). Também foram imobilizados

insertos de 7 seqüências codificadoras de proteína de diversas cepas de T cruzi e 5 ESTs

(Tabela 3). A descrição e caracterização destas seqüências podem ser encontradas no CD

anexo.

Tabela 3 - Características das seqüências de T cruzi imobilizadas no conjunto B de

lâminas de microarranjos

Identificação Características Isolado - Número de
Grupo de T cruzi acesso

TR Tripanotiona redutase CL Brener - Tc II M38051
DHFR Diidrofolato redutase-timidilato Y-Tcll L22484

sintetase
TcMSH2 Proteína reparadora de 167 - Tcll AY092825

"mismatch" de DNA
T. hexose Transportador de hexose CL Brener - Tc II U05588
TEUFOO01 Histona CL Brener - Tc II AA399704
TEUF0062 Sem Similaridade CL Brener- Tc II AA441768
TEUFOOOS Sem Similaridade CL Brener - Tc II AA441772
TEUF0058 Sem Similaridade CL Brener - Tc n AA441764
TEUF0075 ND CL Brener - Tc II ND
HSP70 Proteína de choque térmico 70 Maracai - Tcll X07083
H49 Antígeno imunodominante G-TcI U16294

associado a citoesqueleto e
flagelo

JL8 Antígeno Tulahuen 2 -Tcll AF147956
ND: Não disponível

4.13.2. Amplificação das seqüências e aplicação na lâmina de microarranjos

As ESTs (tamanho médio de 800 pb) foram amplificadas por PCR, utilizando como

iniciadores os pares de oligonucleotídios T3 e T7 ou M13 Forward e Reverse para as TENF

e SP6 e T7, para TEUF, usando DNA polimerase (BIOLASE). Os produtos de

amplificação foram purificados com placas Multiscreen (Millipore). Insertos representando
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as seqüências de T. crnzi foram liberados dos plasmídios correspondentes com enzimas de

restrição adequadas, separados por eletroforese em gel de agarose e purificados. Os DNAs

genômicos controle foram fragmentados por sonicação, analisados em gel de agarose e

fragmentos genômicos entre 600 e 1500pb foram selecionados para imobilização na lâmina.

As seqüências amplificadas e purificadas foram imobilizadas em lâminas a partir de

uma diluição de 1: 1 com Reagente D Microarranjo crosslinking reagent (DMSO). Esses

DNAs foram colocados em microplacas de 384 poços (Arnersham Pharmacia Biotech) que

é a placa que o aplicador ("spotter") de 12 agulhas da Molecular Dynamics utiliza. Essa

diluição e necessária, pois o reagente D permite uma maior ligação do DNA com a lâmina.

Utilizamos lâminas de microarranjo tipo 7 e algumas do tipo 5 (Tipo 7 é recoberta com 3

aminopropiltrimetoxisilano e DMSO e entre o vidro e essa solução existe uma película de

metal. A lâmina de tipo 5 não tem a película). Utilizamos as condições de imobilização

especificadas pelo fabricante do Generation III Microarray System (Molecular Dynamics).

A lâmina de microarranjo é dividida em duas áreas (lado esquerdo e lado direito). Cada

lado é dividido em 12 subarranjos e cada subarranjo é preenchido por cada uma das

agulhas. Em cada subarranjo podem ser aplicadas 32 x 12 amostras ("spots"). Na Figura 1

apresenta-se o esquema da lâmina.Após a imobilização, o DNA foi irradiado com luz UV a

254 nm (Stratagene lamp) com energia total de 50 ml
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Figura 1. No painel à esquerda mostra-se o esquema da lâmina de microarranjo com 12
subarranjos nos lados esquerdo (E) e direito (D). No painel à direita, mostra-se a distribuição de
384 amostras em um subarranjo (amostras 12 x 32).

No conjunto A de lâminas, uma vez que aproximadamente 740 amostras foram

aplicadas, foi possível incluir várias réplicas da mesma sonda em cada subarranjo. Nestas

lâminas utilizamos 10 subarranjos com 288 amostras em cada um. Cada subarranjo foi

imobilizado em duplicada (lado esquerdo e direito) resultando em no mínimo 6 e no

máximo 60 réplicas de cada seqüência. O mapa detalhado deste conjunto de lâminas pode

ser encontrada na página http://www.vision.ime.usp.br/~rvencio/Tcruzi/.No primeiro e

último subarranjo não foi colocado DNA, mas uma mistura de Tris 10mM, pH 8,0 e

ReagenteD.

No conjunto B de lâminas, as 800 amostras (item 4.13.1) foram imobilizadas

seguindo o mesmo padrão utilizado para o conjunto A (ver acima), mas o número de

réplicas de cada amostra foi um pouco menor. O mapa detalhado deste conjunto de lâminas

pode ser encontrado no CD anexo.
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4.13.3. Coloração da lâmina com VISTRA GREEN

Para visualizar os DNAs imobilizados, a lâmina foi corada com Vistra Green. Para

isso diluímos o corante 1:10000 em tampão TAE. Adicionamos ISml do corante diluído na

câmara de hibridização e incubamos 10 minutos à temperatura ambiente. Após esse

período, retiramos a lâmina da câmara e deixamos secar à temperatura ambiente ou com

jatos de nitrogênio. Quando a lâmina estava completamente seca, foi analisada utilizando o

lazer verde (SSO nanômetros-PMT 700) no "confocal laser scanning" da Molecular

Dynamics. Vistra Green liga-se não covalentemente aos grupos fosfato da molécula de

DNA permitindo a visualização dos DNAs imobilizados na lâmina. Após coloração, as

lâminas ficam inutilizadas. As lâminas a serem coradas são colocadas em locais

"estratégicos" no processo de aplicação do DNA: no começo, meio e fim para poder inferir

a qualidade de todas as lâminas.

4.14. Extração de DNA total de T. cruzi

Formas epimastigotas cultivadas em meio LIT foram lavadas por centrifugação três

vezes a 40 C, a S900xg por 10 minutos em PBS. Para a extração de DNA total, 109 células

foram ressuspensas em lml de tampão de lise (NaCI O,IM; EDTA 0,2SmM; proteinase K

100J.!g/ml; lauril sarcosinato de sódio O,S% (P/v); RNase A (livre de DNase) 10J.!g/ml) e

incubadas a SOoC por 30 minutos. A extração foi feita com volume igual de fenol, agitação

leve por uma hora à temperatura ambiente e centrifugação por S minutos a IS00xg. A fase

aquosa foi retirada e extraída por mais duas vezes com igual volume de fenol. O fenol

residual foi removido com igual volume de clorofórmio/álcool isoamílico (24:1) e

centrifugação por 30 sego A fase aquosa foi dialisada contra 1 litro de tampão (Tris-HCI

SOmM, pH 8,0; EDTA lmM, pH 8,0; NaCI 100mM) durante a noite, com agitação

constante à temperatura ambiente. Acrescentou-se RNase A (livre de DNases) para

concentração final de 100J.!g /mL, seguida de incubação a 370 C por 3 horas. O DNA foi

purificado por uma extração com igual volume de fenol e dialisado com TE (Tris-HCI
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10mM, pH 8,0, EDTA 1mM, pH 8,0) a 40 C durante a noite. A concentração foi

determinada pela leitura da absorbância a 260 nIn.

4.15. Extração de RNA das cepas

Para a extração de RNA, as células foram contadas em câmara de Neubauer. Cerca

de 5 x 108 formas epimastigotas (fase logarítmica de crescimento) ou triposmatigotas

metacíclicos (purificados conforme item 4.5) foram adicionados a tubos plásticos

autoclavados que foram centrifugados a 7.000rpm por 7 minutos a 4 0c. O sobrenadante foi

descartado e o sedimento foi ressuspenso em 15ml de PBS. Outra centrifugação foi

efetuada como acima. As células foram ressuspendidas em 1ml de PBS e transferidas para

tubo eppendorf, sendo centrifugadas por 15 segundos. Em seguida, foi adicionado 1ml de

TRIZOL (Life Technologies) e os eppendorfs foram deixados por 5 minutos à temperatura

ambiente. Após esse tempo, foi adicionado 200llL de clorofórmio e os tubos foram

incubados por 3 minutos. Após centrifugação a 12.000rpm por 15 minutos a 4°C, a fase

aquosa foi transferida para outro tubo onde foi adicionado 0,5ml de isopropanol. O tubo foi

deixado à temperatura ambiente por 10 minutos e depois centrifugado 12.000rpm por 10

minutos a 4 0c. Em seguida, o sobrenadante foi removido. O RNA foi ressuspendido com

1ml de etanol 75% e centrifugado por 5 minutos a 9.500rpm a 4°C. O tubo contendo o

RNA foi seco a vácuo e dissolvido em 521lL de água. O RNA foi transferido para banho a

65°C por 10 minutos Vma alíquota (2IlL) foi analisada por eletroforese em gel de agarose

0,8%. O restante do RNA foi armazenado a -70°C.

4.15.1. Tratamento de RNA com DNAse

A um tubo eppendorffoi adicionado 50llg de RNA (lOIlL), lOIlL de tampão 10x

(Tris-HCI400mM, pH8,0; MgS04 100mM, CaClz 10mM), 6,51lL de DNAse 1V/ui, 2,751lL

de RNAsin 40V/ul, 11lL de DTT 1mM, e água tratada com DEPC para volume final de

1001l1. O tubo de reação foi incubado a 37°C por 30 minutos e em seguida foi adicionado

lOOIlL de água para volume fina12001lL. Em seguida o RNA foi purificado com 200llL de

fenol pH 5,2 (equilibrado com NaOAc 20mM, EDTA 1mM) e com 200111 de clorofórmio.

RNA foi precipitado com 1110 do volume de NaOAc 3M (pH 5,3), EDTA 1mM e 2,0
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volumes de etanol 100%, deixado a -70°C por 30 minutos. O tubo foi centrifugado a

12.000rpm por 2S minutos a 4°C e o RNA lavado com etanol 70%. Após centrifugação a

12.000rpm por 2S minutos a 4°C, o RNA foi seco e ressuspendido no mesmo volume

inicial do RNA adicionado na reação (1 OIlL). 2111 da preparação foram analisados em gel de

agarose em cuba de eletroforese tratada por duas horas com DEPC.

4.16. Marcação de DNA total de CL Brener e Silvio com Cy3 ou Cy5 por sintese com

random primer.

Nesta etapa é muito importante a utilização de luvas e a não exposição do corante à

luz. Como molde ("template") para reação, utilizou-se 41l-g de DNA dividido em dois tubos.

Em cada tudo foi adicionado 21l-g de DNA, Cy3- ou CyS-dCTP 60/lM (Amersham

Biosciences), Tris-HCl SOmM pH 6,8, MgCh SmM, 2-mercaptoetanol 10mM, dATP,

dGTP, dTTP 0,12mM e dCTP 0,06mM, 11l-1 de "random nonâmeros" (Amersham) e 80U de

Klenow DNA polimerase (GffiCO-BRL). O volume [mal da reação de marcação foi de

SOIl-1. A incubação foi a 37°C por 2 h. A reação foi interrompida pela adição de Sll-l de

EDTAO,SM.

4.16.1. Purificação dos DNAs marcados e quantificação

Imediatamente após a reação de marcação, tez-se uma purificação do DNA com

placas Multiscreen da Millipore de 96 poços. Inicialmente foram adicionados 80ll-1 de

tampão de ligação do DNA ("filter Binding Buffer"- Guanidina HCl S,3M; KOAc IS0mM

pH 4,8) a cada amostra de DNA marcado, que foi transferida para a placa Millipore. Em

seguida, centrifugou-se a 1000g por 1 minuto. A placa foi lavada 4 vezes com 200ll-1 de

etanoI 80%, com posterior centrifugação a 1000g por 1 minuto. Fêz-se uma última

centrifugação de S minutos e eluiu-se por 3 vezes com 30ll-1 de Tris-HCll OmM pH 8,0.

Após a purificação, tez-se uma quantificação das sondas por medidas de absorbância

(SSOnm para Cy3 e 6S0nm para CyS), utilizando-se Cubeta - Ultra microcell de SOul; 8,S

mm (Ficher Scientific) e espectrofotômetro da Hitachi (U2001). Ressalta-se que a

eficiência de incorporação dos dois nucleotídios modificados é diferente.
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4.17. Hibridização da lâmina com DNA total de T. cruzi marcado com corantes Cy3 ou

Cy5.

As amostras foram liofilizadas em vácuo e dissolvidas em H20 para atingir 25% da

solução mais 25% de tampão de hibridização (Amersham Pharmacia) e 50% de formamida.

O DNA foi desnaturado a 98°C por 2 minutos. A hibridização com o microarranjo foi

realizada sob lamínulas (24 x 60 mm). As lâminas foram colocadas na câmara de

hibridização e incubadas por 12 a 18 horas a 42°C.

4.18. Lavagens após hibridização

Inicialmente, as lâminas foram mantidas numa câmara de hibridização à prova de

água num banho à 42°C por no mínimo 16 horas. Após a hibridização, as lâminas foram

lavadas com Ix SSC, 0,2% SDS, seguido por duas lavagens com O,lx SSC, 0,2% SDS.

Todas as lavagens foram realizadas a 55°C por 1°minutos. Uma lavagem adicional foi

realizada à temperatura ambiente com O,lx SSC por 1 minuto. Logo em seguida, as lâminas

foram lavadas com água destilada por 10 segundos, secas com jatos de nitrogênio e

submetidas à detecção de fluorescência com o "confocal laser scanning" da Molecular

Dynamics. Utilizamos um PMT de 750 para Cy3 e para Cy5.

4.19. Marcação do RNA total das cepas com Cy3 ou Cy5.

Para a reação de síntese da primeira fita de cDNA aproximadamente 20,....g de RNA

foram marcados com fluoróforo. A mistura de reação continha Cy3- ou Cy5-dCTP

0,05mM, 1 ,....1 do primer oligo-dT(l5) (Amersham), 4 ,....1 de random nonâmeros (Amersham),

dATP, dCTP, dTTP O,lmM e dCTP 0,05mM, ditiotreitol lOmM e 400 unidades de

Superscript II Reverse Trascriptase (Invitrogen) no tampão fornecido pelo fabricante. A

incubação foi feita 42°C por 2,5 h. Em seguida, o RNA foi hidrolisado pela adição de 2,....1

de NaOH 2,5M e incubação a 37°C por 15 mino A solução foi neutralizada pela adição de

10,....1 de Hepes 2M. As amostras foram purificadas com placas Multiscreen (Millipore). A
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medida de incorporação, hibridização com as lâminas e condições de lavagem foram as

mesmas descritas acima para o DNA.

4.20. Obtenção de imagens e análise dos dados

4.20.1.Experimentos para validação do microarranjo de DNA

As lâminas foram analisadas com um scanner a laser (Molecular Dynamics)

resultando em imagens de 16-bit. As intensidades foram extraídas usando o software

ArrayVision 6.0 (Image Research). Para verificar a influência do método de extração de

imagem, os dados foram também analisados utilizando o software Scanalyse 2.5

(http://rana.lbl.gov) resultando em nenhuma diferença significativa. Para a análise de

genômica comparativa, foram realizados 4 experimentos de hibridização. Isso significa que

cada sonda foi medida no mínimo 24 e no máximo 240 vezes dependendo do número de

réplicas de cada seqüência. Para a análise da expressão diferencial de genes, a preparação

de RNA foi obtida de 3 culturas independentes de cada cepa (réplicas biológicas).

Combinações diferentes do cDNA de cada par de cepas (CL Brener x Silvio e Famema x

Hem 179) foram usadas para hibridizar com o microarranjo, resultando em oito

experimentos para cada par de isolados. A normalização dos dados foi feita por Lowess

(incluído no pacote R disponível em http://www.r-project.org) utilizando-se o gráfico de

dispersão MA, onde M = log2(Cy5/Cy3 normalizado) e A = 112 log2 (Cy5 x Cy3), como

descrito em Yang et aI. (2002). O ruído de fundo local ("background") foi subtraído dos

valores de intensidade para cada sonda da lâmina. Réplicas com baixa intensidade (A ~ 2) e

com intensidades saturadas (A 2 9,5) foram excluídas.

Para cada sonda, a média (M) dos valores de M de todas as réplicas técnicas e

biológicas foi calculada. O resultado final apresentado para cada sonda é a razão de

expressão (R = 2M
). Para a identificação das sondas diferencialmente expressas utilizamos

o teste-to A hipótese nula testada foi "M 2-0,58" e "M ~ 0,58" para sondas com expressão

reduzida e aumentada, respectivamente. Sondas com valores de P ~ 0,01 no teste-t foram

consideradas diferencialmente expressas. Detalhes adicionais referents a este tipo de análise

podem ser encontrados em Koide et aI. (2004). O critério de corte de ±0,58 para a definição
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de expressão diferencial (ou seja, 1,5 vezes de expressão aumentada ou reduzida) foi

definido num esperimento conhecido como "self-self setup" onde hibridizamos a lâmina

com cDNA de CL Brener marcado alternativamente com os corantes Cy3 e Cy5. Neste

experimento, descrito em Resultados, verificamos que 99% das sondas apresentavam

valores de M dentro do critério de corte (±0,58). Detalhes adicionais podem ser

encontrados na página http://www.vision.ime.usp.br/~rvencio/Tcruzil.

4.20.2. Análise da expressão diferencial de genes em cepas isoladas de pacientes

chagásicos

Nesse experimento investigamos a expressão diferencial de genes em três cepas

isoladas de pacientes chagásicos que apresentam a forma indeterminada (VLI0, Famema e

Berenice 62) e três cepas de pacientes com a forma cardíaca da doença de Chagas (115,

B13 e 147). Após hibridização as imagens foram analisadas com um scanner a laser

(Molecular Dynamics). As intensidades foram extraídas usando o software ArrayVision 6.0

(Image Research). Para todas as hibridizações competitivas, a cepa VLI O(derivada de um

paciente assintomático) foi usada como referência. Desta forma, foram feitas cinco

combinações: VLI0 x 115; VLI0 x 147; VLI0 xB13; VLI0 x Famema e VLI0 x Berenice

62. O RNA foi isolado de duas culturas independentes de cada cepa, o que representam

duas réplicas biológicas. O RNA de cada réplica biológica foi hibridizado em uma lâmina

gerando no mínimo 12 e no máximo 120 réplicas de cada gene (réplicas técnicas)

dependendo da sonda. A normalização dos dados foi feita por Lowess, pelo gráfico de

dispersão MA (Yang et aI., 2002). Como descrito acima, o ruído de fundo ("background")

foi subtraído dos valores de intensidade de cada sonda da lâmina. Réplicas com baixa

intensidade (A::; 2) e com intensidades saturadas (A z 9,5) foram excluídas.

4.20.3. Análise Estatística

Para a seleção dos genes cuja expressão varia nas cepas isoladas de cardíacos e de

assintomáticos, usamos como premissa escolher genes que apresentam aumento ou

diminuição de expressão em todas as cepas de cardíacos em relação a todas cepas de

assintomáticos. Selecionamos estes genes aplicando três métodos. Baseamo-nos na
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abordagem usada por Singh et aI. (2002) e Reis et ai. (2004) para a seleção de genes cuja

expressão está correlacionada com classes de tumor. Neste caso, usamos as análises de

correlação de Pearson e de Spearman. Esta análise foi aplicada para cada seqüência, sendo

que as duas variáveis foram o valor M de todas as réplicas da seqüência e a classificação

das cepas em cardíacas ou assintomáticas. Em ambas análises de correlação, utilizamos o

valor de corte de IPI=0,75 para aceitar genes diferencialmente expressos nos dois grupos de

cepas. A fórmula para o cálculo de IPI pode ser encontrada em Petrie & Sabin (2000) e na

página http://mathworld.wolfram.com/_SpearmanRankCorrelationCoefficient.htm1. Após

definição das seqüências que apresentam diferenças no perfil de expressão pelos dois

métodos de correlação, aplicamos o método "Bayes Error Rate" (Duda et aI., 2000) ou Erro

de Classificação de Bayes. Esta abordagem tem sido utilizada em diferentes situações, por

exemplo, na descoberta de padrões de seqüências (Chudova & Smith, 2003) e na busca de

genes diferencialmente expressos em dados de SAGE (Serial Analysis ofGene Expression)

de tumor de cérebro (ver página www.vision.ime.usp.br/~rvencio/SAGEbetaBin/

bayes_errorJate.htm) e (Vêncio et aI., 2004). No nosso caso, este método verificou se as

réplicas de cada gene estão separadas nos dois grupos de cepas (isoladas de assintomáticos

e de cardíacos). A separação ou sobreposição dos dois grupos é indicada pelo valor (E). Ou

seja, quanto mais próximo de zero for o valor de E, maior será a separação entre os dois

grupos. Conseqüentemente, quanto mais próximo de 1 for o valor de E, maior será a

sobreposição entre os grupos, indicando não haver variação de expressão gênica entre eles.

Definimos o valor de corte para o Erro de Classificação de Bayes de E=0,05. Para cada

sonda diferencialmente expressa apresentamos a razão de expressão R (R = 2M
) em

relação à cepa de referência VL10 e o valor de E (definido pelo "Bayes Error Rate").

4.21. Confirmação das hibridizações diferenciais

Algumas ESTs que apresentaram hibridização diferencial nos microarranjos foram

analisadas em experimentos de Southern blot e/ou Northern blot com preparações de DNAs

e RNAs das cepas, respectivamente.
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4.21.1.Southern h/ot

Após digestão de IOllg de DNA com a enzima de restrição Pst I (New England

Biolabs) por 14 horas a 37°C, o DNA foi submetido a eletroforese em gel de agarose 0,8%.

Após a corrida, o DNA foi despurinado com HCl 0,2M por 10 minutos. Em seguida, o

DNA foi desnaturado duas vezes com NaOH 0,5M por 15 minutos, e neutralizado com

NaCll,5M, Tris-HCl 0,5M pH 7,2; EDTA lmM por 30 minutos (duas vezes). O DNA foi

transferido para membranas de Nylon (Hybond-N, Amersham Pharmacia) em 2xSSC por

16 horas e foi fixado por exposição a UV por 5 minutos e aquecimento a 80°C por 2 horas.

Em seguida, as membranas foram hibridizadas com sondas derivadas das sondas de
. 32mteresse, marcadas com [a-P ]dATP.

4.21.2.Northern h/ot

Agarose suficiente para 0,8% foi dissolvida em água tratada com DEPC

(Dietilpirocarbonato) e resfriada até cerca de 60°C. Acrescentou-se tampão MOPS 10X

para concentração final IX (MOPS lX= ácido 3-(N-morfolino) propanossulfônico 20mM,

acetato de sódio 5mM, EDTA 1mM) e formaldeído 0,67M. As amostras de RNA foram

liofilizadas (101lg de RNA total), ressuspensas em 20111 de formamida 50%, formaldeído

6% e MOPS IX e aquecidas a 65°C por 15 mino Adicionou-se 2111 de tampão de amostra

para RNA (glicerol 50%, Azul de bromofenol 0,4%, xileno cianol 0,4%, EDTA lmM) e o

material foi aplicado no gel. A eletroforese foi realizada em MOPS IX a 70V, à

temperatura ambiente por 3 horas. Após a eletroforese, o gel foi submetido a tratamento

alcalino suave (NaOH 50mM, NaCl 10mM por 45 min), neutralização (Tris-HCl O,IM pH

7,5 por 45 min) e, em seguida, equilibrado com 20x SSC por uma hora. O RNA foi

transferido para membrana de nitocelulose (Hybond-C, Amersham Pharmacia) usando

como tampão de transferência 20x SSc. A transferência ocorreu à temperatura ambiente

por 16 horas. O RNA foi fixado por aquecimento a 80°C por 2horas.
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4.22. Obtenção de sondas radioativas e condições de hibridização

4.22.1. Marcação por "random primer extension"

Para a incorporação de nucleotídeos radioativos sondas de DNA foram marcadas

com [a_p32]dCTP com o kit de marcação de DNA utilizando random primers (Invitrogen).

O equivalente a 200ng de DNA foram diluídos para um volume final de 23!JL em água e

desnaturados em banho fervente por 5 minutos. O eppendorf contendo o DNA foi

transferido para gelo e foi adicionado ao tubo 20~ de dTTP, dCTP, dGTP e [a-

p
32

]dATP (IOIlCi), tampão de mistura do "Random primer" (Hepes 0,67mM, Tris-HCI

O, 17mM, MgCl2 17mM, p-mercaptoetanol 33mM, BSA 1,33mg/ml, hexanucleotídeos

oligodeoxiribonucleotídeo iniciadores 18 D0260 unidades/ml (pH 6,8)). Também foi

adicionado 3D de Klenow em volume final de reação de 50!JL. A reação foi deixada à

temperatura ambiente por 3 horas e interrompida pela adição de 5!JL de tampão de parada

(EDTA 0,5M, pH 8,0).

4.22.2. Purificação da sonda em coluna de Sephadex

o DNA marcado foi purificado de nucleotídeos não incorporados por passagem em

coluna de Sephadex G50 (Sambrook et aI., 1989). Para a medida de incorporação de p32 foi

feita contagem em contador de cintilação líquida.

4.22.3. Hibridização de sondas radioativas com ácidos nucléicos imobilizados

As membranas de Southem foram pré-hibridizadas em fomo HyBaid a 60°C por 90

min com 10ml de tampão de hibridização (Ficoll 0,1 %, PVP 0,05%, EDTA lmM, SSC 3x,

SDS 0,1 % e DNA de esperma de salmão IOOllg/rnL). Essa solução foi substituída por

10ml de tampão de hibridização contendo a sonda desnaturada por aquecimento. A

hibridização ocorreu por 12 a 16 horas a 60°C.
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As membranas de Northem foram pré-hibridizadas em fomo HyBaid a 42°C por 90

min com 10ml de tampão de hibridização (SSPE 5x, formamida 50%, Denhardt 5x, SDS

0,5%). Essa solução foi substituída por 10ml de tampão de hibridização contendo a sonda

desnaturada por aquecimento. A hibridização ocorreu por 12 a 16 horas a 42°C.

4.22.4. Lavagem das membranas.

Após a hibridização, as membranas de Southem blot foram lavadas seqüencialmente

a 60°C nas seguintes condições: 2 lavagens em solução 3x SSC, SDS 0,1 % por 15 minutos;

1 lavagem Ix SSC, SDS 0,1 % por 15 minutos; 1 lavagem O,lx SSC, SDS 0,1 % por 30

minutos. As imagens radioativas foram coletadas em Phosphor Screens (Kodak) expostos

por diferentes períodos e escaneados com o aparelho Storm (Molecular Dynamics). A

análise densitométrica do sinal radioativo foi obtida com o programa ImageQuant

Molecular Dynamics.

As membranas de Northem blot foram lavadas seqüencialmente a 42°C nas

seguintes condições: 2 lavagens em solução 2x SSPE, SDS 0,1% a 42°C por 15 minutos; 1

lavagem em Ix SSPE, SDS 0,1 % a 42°C por 15 minutos; 1 lavagem O,lx SSC, SDS 0,1 %

por 15 minutos. As imagens radioativas foram coletadas como acima.

4.22.5. Desibridização das membranas

Para reutilização das membranas de Southem blot, as sondas foram retiradas por

lavagem com O,lx SSC, SDS 0,5% a 90°C por 60 minutos. As membranas foram expostas a

Phosphor Screens para verificar a eficiência do processo. Para as membranas de Northem

blot, as sondas foram retiradas por lavagem com O,lx SSPE, SDS 0,1 % a 90°C por 30

minutos.
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4.23. Análise da expressão gênica de fibroblastos humanos infectados com duas cepas de

T. cruzi.

4.23.1. Cultivo de parasitas para infecção de fibroblastos humanos.

Formas epimastigotas das cepas VL 10 e 147 (Tabela 1) foram cultivadas em meio

LIT (Liver Infusion Tryptose) contendo 10% de soro fetal bovino, a 28° C. Tripomastigotas

metacíclicos foram obtidos pela diferenciação de 2x} 07 epimastigotas/ml em meio LIT

contendo 20% (v/v) de meio de inseto Grace (Sigma) por 7-10 dias. Formas tripomatigotas

foram obtidas do sobrenadante dos fibroblastos infectados com 107 tripomatigotas

metacicíclicos totais em meio DMEM contendo 2% soro bovino por 10 dias.

4.23.2. Cultivo de Fibroblastos Humanos (FHN) e infecção com cepas de T. cruzi

Fibroblastos Humanos (gentilmente cedidos pela Profa. Dra. Mari Sogayar, IQUSP)

foram cultivados em frascos de 75cm2 de área em 15ml de meio DMEM-IO% soro fetal

bovino até semi-confluência. Tripomastigotas (2,5x107 parasitas) da cepa 147 foram

adicionados às monocamadas e incubados por 24 horas a 37°C em atmosfera de 5% COz

com DMEM-2% de soro fetal bovino. Para a cepa VLIO, as monocamadas foram

infectadas com uma" mistura de tripomastigotas e amastigotas (l,5xI07 parasitas) nas

condições acima. Após 24 horas, o meio foi removido e substituído por DMEM-2% de soro

fetal bovino A cada dois dias, o sobrenadante das monocamadas foi observado ao

micráscópio para monitorar a saída de tripomastigotas. No caso da cepa 147,

tripomastigotas eclodiram nos dias 8 a 10 pós-infecção. No caso da cepa VLI O, amastigotas

e tripomastigotas foram observados no sobrenadante a partir do dia 8 pós-infecção. Estes

parasitas foram utilizados para infectar novas monocamadas de fibroblastos.

4.23.3. Meio condicionado de parasitas (MCP)

Tripomastigotas da cepa 147 (2,5xI07 parasitas) e tripomastigotas e amastigotas da

cepa VLIO (I,5xI07 parasitas) recém eclodidos foram incubados em meio DMEM
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contendo 2% de soro fetal bovino (FCS) por 24 horas a 37°C em atmosfera de 5% COzo

Após incubação, os parasitas foram removidos por centrifugação e o meio foi filtrado em

membranas Millipore de 0,2Ilm. Fibroblastos humanos foram cultivados por 24 horas com

esse meio condicionado a 37°C em atmosfera de 5% COzo

4.24. Extração de RNA defibroblastos humanos não infectados, infectados e cultivados em

meio condicionado

Após lavagens das células com PBS IX, o RNA total foi purificado pelo método de

Trizol a partir de monocamadas infectadas por 24 horas. RNA também foi extraído de

células não infectadas ou cultivadas em meio DMEM condicionado (item 4.23.3). A

integridade do RNA foi verificada por eletroforese em gel de agarose. As preparações de

RNA foram tratadas com DNAse de acordo com o protocolo do fabricante (Invitrogen).

Brevemente, IOlll de reação contendo 1ug de RNA, IX tampão de reação da DNAse, 1U de

DNAse livre de RNAse foram incubados à temperatura ambiente por 15 minutos. A reação

foi interrompida pela adição de EDTA 2,5mM e incubação por 10 minutos a 65°C. Os

RNAs tratados foram purificados em colunas de purificação da Qiagen (RNeasy mini

column). Brevemente, o volume da reação foi ajustado para IOOlll com água livre de

RNAse. Foram adicionados 350lll de tampão RLT e 250111 de etanol 100% à mistura de

reação para promover a ligação do RNA com a coluna. Toda a mistura foi aplicada na

coluna RNeasy que foi centrifugada a 10.000rpm por 15 segundos. Foram adicionados

500111 de solução de lavagem RPE e novamente a coluna foi centrifugada a 10.000rpm por

15 segundos. O RNA purificado foi eluído adicionando-se 30111 de água. A quantificação

do RNA foi determinada pela medida da absorbância a 260 nm e 280 nm.

Nota: RLT e RPE soluções fornecidas pela Qiagen.

4.25. Preparação das sondas, marcação e hibridização.

Aproximadamente IOllg de RNA foram marcados com dUTP ligado a fluoróforo

em uma reação de síntese da primeira fita de cDNA. A mistura de reação continha Cy3- ou

Cy5-dUTP 0,02mM, 2!J.M do primer oligo-dT(l5), 21lg de random nonâmeros (Amersham),
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O,SmM de dATP, dCTP, dGTP e 0,08mM de dUTP, 20 unidades de inibidor de RNAse e

2,SIlI de LabelStar Reverse Trascriptase em IX tampão da transcriptase reversa fornecido

pelo fabricante. O volume final de reação foi SOIlI. A incubação foi feita a 37°C por 2,0 h.

Em seguida, o RNA foi hidrolisado pela adição de 10111 de NaOH 1 Me Slll de EDTA

O,SM e incubação a 6S0C por 20 mino A solução foi neutralizada pela adição de 2SIll de

Tris-Cl 1M pH 8,S. As amostras foram purificadas com colunas de purificação da Qiagen.

Brevemente, foi adicionado 260111 de tampão PB à reação de marcação (tampão que

possibilita a ligação do DNA à coluna). Essa solução foi adicionada a coluna MinElute e a

coluna foi centrifugada por 1 minuto. Após duas lavagens consecutivas com tampões de

lavagens (LS e PE) o cDNA marcado foi eluído com 10111 tampão de eluição EB (Tris-Cl

10mM, pH8,S).

Em cada experimento de hibridização, as sondas foram diluídas numa solução

contendo 41lg de Poly ~40), 41lg de DNA humano Cot-l, 6,2111 de 20X SSC e 1111 de SDS

10%.

A solução de DNA foi desnaturada a 99°C por 2 minutos antes da hibridização com

a lâmina. A hibridização com os microarranjos de DNA contendo oligonuc1eotídeos

representando 24.000 genes humanos foi realizada sob lamínulas (24 x 60 mm). A lâmina

foi preparada no NCI-SAIC (Frederick-USA). As lâminas foram mantidas numa câmara de

hibridização à prova de água num banho a S7°C por no mínimo 16 horas. Após a

hibridização, as lâminas foram lavadas com 2x SSC, SDS 0,1 %, seguido por uma lavagem

com 1x SSC por S segundos à temperatura ambiente. Uma lavagem adicional foi realizada

à temperatura ambiente com O,lx SSC por 30 segundos. Dependendo da imagem obtida da

lâmina, uma nova lavagem com 0,1x SSC foi realizada. As lâminas foram secas por

centrifugação e submetidas à detecção de fluorescência

4.26. Obtenção de imagem e análise dos dados

As lâminas foram analisadas com um scanner a laser GenePix (Axon instruments)

do NCI-NCC e as intensidades foram extraídas usando o programa GenePix Pro S.O

Analysis Software. A normalização foi feita por Lowess (Dudoit et a!., 2002) realizada

através do sistema automatizado mAdb do NCI-NCC. Sondas com intensidade menor que
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duas vezes o "background" em ambos os canais foram excluídas. Somente sondas que

apresentaram razão maior que I,S ou 0,66 (experimento reverso) foram consideradas como

diferencialmente expressas.

4.27. Confirmação das hibridizações diferenciais por "real time PCR" RT-PCR

Para validar alguns resultados obtidos no microarranjo, a expressão diferencial de

alguns genes foi analisada por RT-PCR nas facilidades do NCI-NCC. A primeira fita de

cDNA foi sintetizada incubando-se O,Sllg de RNA das amostras com a mistura de reação da

Omniscript kit (Qiagen). Na mistura de reação foi colocado tampão de reação IX, SI-ll

dNTP (Omniscript kit-Qiagen), IO11M do primer oligo-dT(l5), SOU de inibidor de RNAse e

SI-ll de transcriptase reversa (Omniscript kit-Qiagen), em um volume de reação final de

100111. A reação foi incubada por 2 horas a 37°C.

PCR em tempo real de alguns genes foi realizada no sistema ABI 7900 Sequence

Detection System (Applied Biosystems) adicionando-se a uma mistura de reação 2111 de

cDNA molde. A mistura de reação consiste de IX Assay Mix (Applied Biosystem)

contendo Spmoles de primers "forward" e "reverse" (específicos para cada seqüência), IX

TaqMan Universal PCR Máster Mix (Applied Biosystems) em um volume de reação de

101-l1. A análise dos dados foi feita pelo software ABI 7900 e a normalização foi feita

utilizando-se valores encontrados com o gene de rRNA 18S humano. A razão final (2-MeT
)

de expressão de cada gene é expressa em relação a células humanas não infectadas (Livek

& Schmittgen, 2001). Os dados de RT-PCR foram obtidos a partir de duplicatas

experimentais.
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5. RESULTADOS

5.1. Construção e validação dos microarranjos de DNA para o estudo da expressão

diferencial de genes e de genômica comparativa em cepas de T. cruzi.

5.1.1. Caracterização dos alvos de DNA para o conjunto A de lâminas de microarranjo

Neste estudo adotamos a definição "sonda" e "alvo" com base nas recomendações

do suplemento da Nature Genetics de Janeiro de 1999 [The Chipping forecast. 21 (suppl. )],

onde o termo "sonda" refere-se à seqüência de DNA aplicada no microarranjo e o termo

"alvo" refere-se à amostra a ser hibridizada na lâmina.

Para a construção do conjunto A de microarranjos de T. cruzi, foram aleatoriamente

selecionados 710 clones de uma biblioteca normalizada e não normalizada de cDNA da

forma epimastigota de CL Brener. As seqüências de nucleotídeos de 576 ESTs estavam

disponíveis no banco de dados. Estas ESTs são identificadas por TENF (biblioteca

normalizada) e TEUF (biblioteca não normalizada). Seqüenciamos 134 clones de cDNA

que foram depositados no dbEST do GenBank e denominados TENQ (biblioteca

normalizada) e TEUQ (biblioteca não normalizada). Os números de acesso destas

seqüências são: CF134346 a CF134365 e CF243279 a CF243392 (Tabela Ano CD anexo).

A busca de similaridade com os programas BLASTN e BLASTX indicou que 75% das

ESTs (5321710) não apresentavam similaridade no banco de dados.

Vinte seqüências de T. cruzi clonadas a partir de diversas cepas e caracterizadas em

distintos laboratórios e que representam genes que codificam proteína ou RNA, ou

seqüências não codificantes também foram imobilizados na lâmina juntamente com DNAs

controles (Ver Item 5.1.1.2 e Tabela 2). Considerando as seqüências com similaridade no

banco de dados (178 ESTs e 20 genes clonados), 77,7% (154/198) das seqüências

apresentaram similaridade com genes de T. cruzi ou de outros tripanossomatídeos,

enquanto 22,3% (44/198) apresentaram similaridade significante com genes de outros

organismos. As categorias funcionais mais representadas são seqüências relacionadas à

síntese protéica (24%); metabolismo celular (16%); proteínas de superfície celular (14%) e

elementos estruturais e do citoesqueleto (12%). (Gráfico 1).
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Gráfico 1: Classificação funcional das seqüências contidas no conjunto A de lâminas de
. .

mlcroarranJo

O agrupamento das seqüências foi feito com o programa Cap3, indicando 665

(91 %) seqüências únicas (Tabela 4).

Tabela 4- Agrupamento das 730 seqüências por CAP 3

Agrupamentos ("clusters") Número de agrupamentos ("clusters")
Com 2 a 5 seqüências 51
Singletons 614
Total de seqüências únicas 665

5.1.1.1. Seqüenciamento de ESTs não depositadas em bancos de dados.

Confonne comentado acima, 134 ESTs não tinham sua seqüência depositada em

bancos de dados. Desta forma, julgamos importante detenninar sua seqüência para poder

depositá-la em bancos de dados públicos e também para poder construir nosso banco de

dados do microarranjo.

O seqüenciamento das ESTs foi realizado utilizando os iniciadores de T3 e T7 que

f1anqueiam o inserto. Tendo em vista a clonagem direcional do cDNA, a seqüência obtida

com o iniciador T7 corresponde à porção 5' do rnRNA e aquela obtida com o iniciador T3,

corresponde à porção 3' (Ünnenyi et aI., 1999). As ESTs foram seqüenciadas a partir de
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DNAs amplificado por PCR de colônia ou pela preparação plasmidial original diluída 1:50

em TE. Os fragmentos amplificados foram usados na reação de seqüenciamento. Com as

seqüências obtidas a partir de uma ou ambas as extremidades foi realizada uma busca de

similaridade com os programas BLASTN e BLASTX. Aceitamos como possível

similaridade valores de E menores que 10-5
.

Inicialmente transformamos várias ESTs e fizemos PCR de colônia, para posterior

seqüenciamento. Na Figura 2 mostram-se algumas amplificações de colônias analisadas em

gel de agarose 1%. As ESTs foram seqüenciadas e o resumo das informações sobre a

similaridade em bancos de dados pode ser visto no CD anexo (Tabela A).

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Figura 2. peR de colônia de bactérias
transfonnadas com 7 ESTs. Foram feitas réplicas
para a maioria das ESTs para confirmação dos
resultados. Em 1 (EST0318), 2 e 3 (EST0546),4 e
5 (EST0548), 6 e 7 (ESTs0566), 8 e 9 (EST0576),
10 (EST058I), 11 (EST0583).

Para acelerar o processo de sequenciamento, investigamos a possibilidade de fazer o

seqüenciamento direto das ESTs a partir do DNA plasmidial, ao invés de fazê-lo por PCR

de colônia como descrito acima. Desta forma, o DNA da preparação plasmidial original foi

diluído 1:50 em TE e 0,5f..t1 foram utilizados na reação de PCR com os iniciadores T3 e T7.

Nas Figuras 3 e 4 mostram-se os produtos de amplificação de 23 ESTs. Observa-se que a

grande maioria dos produtos de amplificação das ESTs são fragmentos com tamanho

molecular em torno de 800 pb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Figura 3. Análise em gel de agarose dos produtos de amplifJcação das ESTs com os iniciadores T3 e T7.
Foram feitas réplicas para a maioria das ESTs para confJnnação dos resultados. Amostras: 1, 2 e 15
(EST0589),3 e4 (EST0597), 5 e6 (EST0602), 7 e 8 (EST0607), 9 elO (EST06IO), 11 e 12 (EST0614), 13 e
14 (EST0618).
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Figura 4. Análise em gel de agarose dos produtos de amplificação das ESrs com os iniciadores r3 e r7.
Amostras: 1 (ESr0633), 2 (ESr0635), 3 (ESr0636), 4 (ESrOMO), 5 (ESr0643), 6 (ESr0644), 7 (ESr0645),
8 (ESr0646), 9 (ESr0647), 10 (ESr0648), 11 (ESr0649), 12 (ESr0650), 13 (ESr 0651),14 (ESr0658), 15
(ESr 0659), 16 (ESr0659), 17 (padrão de massa molecular).

Uma vez confirmada a amplificação das ESTs, uma alíquota foi utilizada nas

reações de seqüenciamento usando os iniciadores T3 ou T7. Devido à grande dificuldade de

sequenciar regiões 3' das ESTs que possuem cauda de poli A, 90% das seqüências

correspondem à região 5'e somente 10%, à região 3'. A busca de similaridade com os

programas BLASTN e BLASTX indicou que 52% das ESTs (701134) não possuíam

similaridade no banco de dados. Considerando as seqüências com similaridade no banco de

dados (64 seqüências), 76% (481134) das seqüências apresentaram similaridade com genes

previamente identificados em T. cruzi ou em outros tripanossomatídeos, enquanto 24%

(161134) apresentaram similaridade significante com genes de outros organismos. A Tabela

A com a identidade e a similaridade das 134 ESTs seqüenciadas pode ser encontrada no CD

anexo

5. 1. 1.2. Genes de diversas cepas de T. cruzi aplicados no microarranjo

Vários genes de T. cruzi previamente caracterizados foram colocados na lâmina do

microarranjo. A maioria dos genes estava donada em plasmídios, os quais tiveram que ser

transformados e purificados. Os insertos foram purificados com GFX após digestão com

enzima de restrição apropriada ou por amplificação com primers específicos. Para

confirmação da obtenção do inserto, alguns dos genes foram analisados apenas por

eletroforese em gel de agarose 1% e outros, por Southern blot (por exemplo, gene

ribossômico 24S a, ver abaixo). Em alguns casos recebemos em doação apenas o inserto do

gene. Este teve que ser donado em plasmídeo, antes de ser amplificado e aplicado na

lâmina (por exemplo, RNA helicase, ver abaixo). Na Tabela 2 (em Material e Métodos) são

apresentados os 20 genes de T. cruzi utilizados nas lâminas do microarranjo.

2000pb
1200pb
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Gene de RNA ribossômico 24S a: O cistron ribossômico da cepa Y de T. cruzi foi

donado em nosso laboratório (Arruda et aI., 1990). Para verificar a representatividade do

gene de rRNA 24Sa no genoma de distintas cepas, o inserto, liberado do plasmídio que o

continha com a enzima Pst I, foi purificado e marcado por "random primer synthesis" com

(a_p32)dATP. Esta sonda foi hibridizada com uma membrana, gentilmente cedida por

Aurélio Pedroso Júnior, contendo bandas cromossômicas de várias cepas separadas por

eletroforese em campo pulsado (pFGE) (Cano et aI., 1995). Observamos que a sonda

hibridiza com bandas de tamanho molecular diferente nas cepas, ilustrando sua

representatividade e a variabilidade genética das mesmas.O autoradiograma é mostrado na
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Figura 5. Hibridização de DNA de bandas
cromossômicas de distintas cepas com sonda do
gene de rRNA 24Su. Marcador de massa molecular
à esquerda da figura.

Gene da RNA helicase da família DEAD-box: Este gene foi caracterizado no

laboratório do Prof. Dr. Hector Torres do INGEBI (Buenos Aires) em trabalho em

colaboração com nosso grupo. Foi observado que o gene da RNA helicase apresenta um

nível de expressão oito vezes maior em tripomastigotas metacíclicos de CL Brener em

relação a epimastigotas (Diaz-Afiel et aI., 2000). Para obter quantidade desta seqüência,

donamos um fragmento de 614 pb da porção 3' terminal do gene da RNA helicase no vetor

pBluescript nos sítios Sal I e Hind 111. O seqüenciamento do inserto confirmou que
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havíamos clonado a porção correta (dado não mostrado). Este inserto foi marcado por

"random primer" com (a_p32
) dATP e utilizado como sonda em Southem blot de DNA

genômico de várias cepas digerido com Pst I (Figura 6). Observa-se que a sonda hibridiza

com uma banda de 2,7 kb nas cepas Y e Esmeraldo, com uma banda de 1,15 kb nas cepas

Silvio, Dm28c e YuYu e com duas bandas de 1,15 e 2, 7 kb nas cepas CLBrener, NR, S03

e Sc43. Este resultado indica que esta seqüência está representada no genoma das várias

cepas de T. cruzi, mas que o arranjo genômico apresenta variabilidade. A sonda da RNA

helicase foi também hibridizada com bandas cromossômicas das cepas e o resultado é

mostrado na Figura 7.

kb 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Figura 6. Southem blot de DNA
genômico digerido com Pst I e
hibridizado com sonda da RNA helicase
.Cepas: (1) CL Brener, (2) Silvio, (3) Y,
(4) NR, (5) S03, (6) SC43, (7) Dm28,
(8) Esmeraldo, (9) YuYu.

Figura 7. Bandas cromossômicas
hibridizadas com a sonda da RNA
helicase. Cepa (1) CL Brener, (2)
Esmeraldo, (3) Y, (4) NR, (5) S03, (6)
SC43, (7) Dm28, (8) Silvio, (9)YuYu.

5.1.2. Amplificação e purificação das ESTs

A amplificação das ESTs da biblioteca normalizada foi obtida com os primers T3 e

T7 ou M13 Forward e Reverse, e T7 e SP6 para as ESTs da biblioteca não normalizada,



57

usando DNA polimerase (BIOLASE). Os padrões dos produtos amplificados de duas

placas de 96 poços, analisados por eletroforese em gel de agarose, são mostrados na Figura

8. Poços vazios significam reações que não apresentam produtos amplificados. Após

amplificação, as ESTs foram purificadas em placas da Millipore (Multiscreen) de 96 poços

e analisadas novamente em gel de agarose. A concentração de DNA foi cerca de 40ng/ml, o

que está nos níveis aceitáveis de acordo com protocolos sugeridos pelo fabricante do

Microarranjo (Molecular Dynamics).

-2000pb

-12OOpb

-800pb
-400pb

-200pb

Figura 8- Produtos de amplificação por peR das ESTs de duas placas de 96 poços. No lado direito de
cada fileira aplicamos padrão de peso molecular, cujos tamanhos são mostrados do lado direito da figura.

5.1.3. Topologia do conjunto A de microarrajos

As aproximadamente 740 sondas foram imobilizados em 10 subarranjo com 288

amostras cada. Cada subarranjo foi imobilizado em duplicada (lado esquerdo e direito da

lâmina) resultando em no mínimo 6 e no máximo 60 réplicas de cada seqüência.
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Uma fonte conhecida de ruído que ocorre em todos os experimentos de

microarranjo é resultante da variação experimental intrínseca. Nesse estudo, a estimativa de

ruído foi determinada em um experimento onde duas amostras idênticas de RNA de CL

Brener foram marcadas com Cy3 ou Cy5 e hibridizadas em uma mesma lâmina. Este

experimento é conhecido como como "self-self setup". As intensidades de fluorescência

foram obtidas pelo programa ArrayVision e o gráfico de dispersão comparando a

hibridização do cDNA marcado com os corantes Cy3 e Cy5 é mostrado na Figura 9A. A

linha no topo da figura indica sinal de saturação. A normalização foi realizada por Lowess

(Dudoit et aI., 2002). Os dados também podem ser visualizados no gráfico de dispersão

MA (Yang et aI., 2002), onde M é a razão de hibridização [M = log2 (Cy5/Cy3)] e A está

relacionado com a intensidade de fluorescência [A = ~ log2 (Cy5 x Cy3)] (Figura 9B).

Neste experimento, a razão de hibridização Cy3/Cy5 esperada é 1 e o valor de M esperado

é zero. Com base nos dados experimentais, definimos um valor de corte do log da razão de

expressão (M) de ±0.58, valor onde se encontram 99% das sondas imobilizadas na lâmina.

Esse valor corresponde a uma razão de corte de 1,5 (M= 2°·58 ), ou seja, regulação

aumentada ou reduzida em 1,5 vezes. Assim toda a sonda que apresentar um valor de M

dentro desse intervalo é considerada como não diferencialmente expressa.

CL Brener vs CL Brener CL Brener vs CL Brener
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Figura 9 - Gráfico de dispersão (A); gráfico MA (B) da hibridização do microarranjo com cDNA da
forma epimastigota de CL Brener marcado com Cy3 e Cy5.
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5.1.4.Análise de genômica comparativa dos isolados CL Brener e Silvio XlO cU

Visando a validação dos microarranjos de DNA para análise de genômica

comparativa, escolhemos dois clones de cepas "polares" de T. cruzí: CL Brener, isolado do

vetor triatomíneo e considerado um genoma híbrido de T. cruzi n, e Silvio XIO cU, isolado

de um indivíduo em fase aguda da doença de Chagas e classificado como T. cruzi I (Tabela

1). DNA dos parasitas foram marcados com Cy3 e Cy5, misturados e hibridizados com a

lâmina (Figura 10). Em quatro experimentos independentes, observamos que 9,3% (681730)

das sondas apresentaram hibridização diferencial com significância estatística (P-:';; 0,01): 31

sondas apresentaram maior sinal de hibridização com o DNA de CL Brener, enquanto 37

sondas hibridizaram mais intensamente com DNA de Silvio. Esse dado sugere diferenças

na abundância dos genes no genoma das cepas e/ou variação na similaridade das seqüências

entre das duas cepas (a identidade de algumas destas seqüências é mostrada nas Tabelas 5 e

6). A análise dos dados foi realizada como descrito nos Materiais e Métodos (Item 4.20.1).

Tabela 5 - Seqüências com maior hibridização com DNA de CL Brener ou Silvio XI0 e
mais expressas em CL Brener ou SilvioXl0.

Seqüências (n = 11 de 730; 1,5%) com maior hibridização com DNA de CL Brenere mais expressas em CL
Brener

Identidade Similaridade" Razão de Razão de
hibridização com hibridização com

DNAb cDNAb

CL65 ° DNA repetitivo de 195pb 1,68 4,67
G3 0 DNA repetitivo de 195pb 6,07 6,47
TENF0385 Tc mRNA com seqüência SIREfi 1,88 1,88
TENF0396e Tc gene com seqüência repetitiva 2,06 2,95
TENF0421 Região intergênica entre. genes de Te para 1,61 2,69

OMPDCase '-OPRTase J e proteína de
superficie

TENF0593 Sem similaridade 2,14 3,01
TENF0599 Sem similaridade 2,22 1,61
TENF0693 e Te gene com seqüência repetitiva 2,00 3,05
TENF0775 Sem similaridade 1,90 2,74
TENF0855 Te histona H2A 2,00 2,00
TENQ0711 Te DNA genômico da cepas Y 1,90 2,10
Seqüências (n = 7 de 730; 0,96%) com maior hibridização com DNA de Silvio Xl Oe mais expressas em
Silvio

Identidade Similaridade" Razão de Razão de
hibridização com hibridização com

DNAc cDNA"
Bll Retrotransposon 1,75 4,29
Pact Actina2 1,83 2,48
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Telomero Região telomérica 1,61 2,95
TENF0453 T. cruzi "sterile alpha motif' 1,70 1,70
TENQ0659 Sem similaridade 2,00 1,77
TENQ0889 Tc com seqüência SIRE h 1,73 1,65
TEUF0049 t Retrotransposon 1,72 3,46
Seqüências (n = 3 de 730; 0,41%) com maior hibridização com DNA de Si/vioXlO e mais expresso em CL
Brener

TENF031O Sem similaridade 2,05 2,10

TENQ0584 g Tc Esmeraldo histona H3 1,80 1,90

TENF0516 g Tc Tulahuen histona H3 2,04 1,99

"A melhor similaridade obtida pelos programas BLASTN e/ou BLASTX (E ~ 10-5
)

bCL Brener/Silvio XIO (Pvalor ~ 0,01 no teste t).
• Silvio XIO/CL Brener (P valor ~ 0,01 no teste t).
d - gSeqüências pertencentes ao mesmo agrupamento ("cluster")
hSIRE = pequeno elemento repetitivo intercalado ("short interspersed repetitive element")
IOMPDCase = orotidine-5'-fosfato descarboxilase (sintese de pirimidina)
JOPRTase = orotate fosforribosil transferase (síntese de pirimidina)

Tabela 6- Seqüências com maior hibridização com DNA de CL Brener ou SilvioXI0 e
igualmente expressas nas duas cepas
Seqüências (n = 20 de 730; 2,7%) com maior hibridização com DNA de CL Brener
Identidade Similaridade" Razão de hibridização"
TENFOOl8 Sem similaridade 1,58
TENF0065 CL Brener cosmídio Iml7 cromossomo 3 2,71
TENFOl46 Sem similaridade 1,83
TENFOl98 Sem similaridade 1,90
TENF0267 Sem similaridade 2,06
TENF0296 Sem similaridade 2,02
TENF0303 Sem similaridade 1,94
TENF0306 Sem similaridade 1,83
TENF0333 Sem similaridade 1,97
TENF0409 Sem similaridade 1,77
TENF0426 Sem similaridade 2,75
TENF0479 Tc RNA polimerase 11 subunidade maior 1,97
TENF0588 Sem similaridade 2,27
TENF0598 Tc HistonaHI (Hl.M6.1) 1,80
TENF0714 Seqüência SIREg em fator de tradução (eIF6) 1,75
TENF0787 Sem similaridade 1,68
TENF0912 Sem similaridade 2,10
TENQ0900 Sem similaridade 1,63
TENUI969 Tc adenilato ciclase (TczAC) 1,87
TEUF0051 Sem similaridade 1,69
Seqüências (n = 25 de 730; 3,42%) com maior hibridização com DNA de Silvio Xl O
Identidade Similaridade" Razão de hibridização·
18SG d Tc 18SrRNA 5,80
18Sy a Tc 18SrRNA 5,10
24S Tc24SrRNAa 2,86
B12 Antígeno de 230 kDa 1,87
EF e Fator de elongação subunidade a 2,07
Miniexon "Spliced leader" e região intergênica 21,52
TENFOI05 L. major cepa BTOIO proteínaribossômica S2 mRNA 2,18
TENFOl63 Sem similaridade 2,10
TENF0233 T. brucei complexo de proteínas de editoração de RNA 1,94
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TENF0388 Sem similaridade 1,85
TENF0452 Te clone 21 seqüência SIRE 2,14
TENF0536 Sem similaridade 2,33
TENF0625 Te G2RP gene de trans-sialidase 2,16
TENF0702 Sem similaridade 1,59
TENF0718 Te 24S 13 rRNA 4,18
TENQ0583 Te glicoproteína de super:ficie (TSA-1) de tripomastigota 1,66
TENQ0828 Te fator de elongação 1 alfa 1,89
TENQ0861 Sem similaridade 2,40
TENQ0901 (l Te cepa Y 18S rRNA 3,91
TEUF0050 Te gene mitocondrial HSP70 (MTP70) 1,60
TEUF0096I Te mRNA de alfa tubulina 1,69
TEUF0102 L. major antígeno 1,67
TEUF0113 Sem similaridade 1,65
TEUF0253 I Te mRNA de alfa tubulina 2,20
TEUF0259 e Te fator de elongação 1 alfa 1,88

a A melhor similaridade obtida pelos programas BLASTN e/ou BLASTX (E $ 10-5
)

bCL Brener/Silvio Xl O(P valor:<;; 0,01 no teste t).
c Silvio XlQ/CL Brener (P valor:<;; 0,01 no teste t).
d • f Seqüências pertencentes ao meSIDo agrupamento ("cluster'')
sSlRE = pequeno elemento repetitivo intercalado ("short interspersed repetitive element")

Figura 10. Lâmina de microarranjo de T.
crnzi bibridizado com DNA de CL Brener e
Silvio XlO cll marcados com Cy3 e Cy5,
respectivamente. As duas imagens
representam o lado esquerdo e direito da
lâmina.
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Algumas destas sondas foram confirmadas por experimentos de Southem blot com

DNA genômico das cepas CL Brener e Silvio. Na Figura lIA são apresentados os padrões

obtidos para seis sondas que mostraram razões de hibridização CL Brener/Silvio de 2,1 a

2,7 e Silvio/CL Brener de 5,1 (ou CL Brener/Silvio= 0,19). Duas sondas controle com

razão de hibridização de 1 foram também analisadas (TENF0066 e TENF0102). Esses

experimentos confirmam diferenças no número de cópias no genoma das duas cepas e/ou

diferenças de similaridade das seqüências. Em alguns casos, observamos variação no

arranjo genômico das sequencias (ver padrões obtidos para TENF0593; 0065; 18S rDNA,

Figura 11 A).

A distribuição genômica da TENF0426, que mostra razão de hibridização CL

Brener/Silvio = 2,7, foi analisada em 9 isolados, representativos de T. cruzi I, T. cruzi II e

genomas híbridos (Tabela 1). O Southern blot mostrado na Figura 11B confirma a grande

variação na quantidade desta seqüência no genoma dos parasitas e sugere que esta EST

pode ser uma seqüência repetitiva.

5.1.5. Expressão diferencial de genes em isolados de CL Brener e Silvio

A expressão diferencial em CL Brener e Silvio foi investigada a partir da

hibridização da lâmina de microarranjos com cDNA obtido do RNA total isolado de formas

epimastigotas na fase mid-Iog de crescimento. O tempo de duplicação das formas

epimastigotas de CL Brener e Silvio é 44 h e 45 h, respectivamente. Oito experimentos de

hibridização foram realizados com RNAs preparados de três culturas celulares obtidas

independentemente. Identificamos 84 sondas diferencialmente transcritas que mostraram

significância estatística (P ~ 0,01): 35 sondas mais expressas em Silvio e 49 sondas mais

expressas em CL Brener. As seqüências são identificadas na Tabela 7. Entre as sequências

que não apresentaram variação de expressão entre as duas cepas estão os ESTs TENF0463,

TENF0273, TENF0296. Estes ESTs não apresentam similaridade no banco de dados.
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Expressão aumentada em Silvio (n = 35 sondas de 730; 4,79%)

Identidade Número de Similaridade" Razão Northem
acesso Silvio/CL blof

Brener
Bllc U15615 Retrotransposon (similar a transeriptase 4,29 confirmado

reversa)
paet U20234 Aetina2 2,48
telomere K01633 Região telomériea 2,95

TENFOI02 AA556014 Te retrotransposon LITeg62 2,33 eonflfOlado
TENF0125 AA525729 Sem similaridade 1,64
TENF0153 AA532208 Sem similaridade 2,28 confirmado
TENF0193 AA532128 Sem similaridade 1,74
TENF0280 AA532175 Sem similaridade 1,96
TENF0304 AA556073 Te região intergêniea 1,95
TENF0317 AA556076 Sem similaridade 1,77
TENF0335 AA556083 Te easeina quinase 1.2 (CK1.2) mRNA 1,66
TENF0453 AA675965 Te Tcc1i14-2.7 1,70
TENF0527 AA676013 Sem similaridade 1,78
TENF0543 AA676026 Sem similaridade 1,79
TENF0574 AA676054 Te muel pseudogene 2,18
TENF0587 AA676063 Te glutationa-S-transferaselglutarredoxina 1,56

putativa
TENF0641 AA676 105 T. brucei proteína ribossômiea LI 1,93
TENF0686 AA676135 Sem similaridade 1,61
TENF0715 AA676154 Te elemento repetitivo intergênico 2,29 eonflfOlado
TENF0733 AI717863 Sem similaridade 1,60
TENF0743 AI717872 Sem similaridade 1,65
TENF0784 AI717749 L. major cromossomo 35 clone L8650 cepa 1,84

Friedlin
TENF0831 AI717778 Sem similaridade 1,63
TENF0851 AI717796 T. b. rhodesiense similar a proteína 1,72

ribossômiea
TENQ0581 CF243334 Sem similaridade 1,76
TENQ0659 CF243283 Sem similaridade 1,77
TENQ0668 CF243285 Sem similaridade 1,73
TENQ0676 CF243286 S. cerevisiae biossíntese de esterol; Erg2p 2,06
TENQ0698 CF243380 Sem similaridade 2,01
TENQ0758 CF243302 Sem similaridade 2,10
TENQ0816 CF243316 Sem similaridade 2,13
TENQ0823 CF243322 Sem similaridade 1,77
TENQ0889 CF243348 Te região repetitive SIRE 1,65
TEUF0049c AA426691 Te mRNA de não-LTR retrotransposon 3,46
TEUF0061 AA426693 Sem similaridade 1,77
Expressão aumentada em CL Brener (n = 49 sondas de 730; 6,71 %)
Identidade Número de Similaridade" Razão Northem

acesso CLBrener/ blotb

Silvio
CL56 d AY188964 DNA satélite de 195pb 3,82
CL65 ° AY327543 DNA satélite de 195pb 4,67
G3° KOl771 DNA satélite de 195pb 6,47 eonflfOlado
TENFOO02 AA525711 Sem similaridade 1,92
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TENF0023 AA556024 Sem similaridade 1,72
TENF0073 AA556144 Sem similaridade 1,98
TENF0094 AA525746 Sem similaridade 1,63
TENF0191 AA556046 Tc triparedoxina peroxidase mRNA 1,81
TENF0209 AA556049 Sem similaridade 1,78
TENF0228 AA532138 Sem similaridade 1,55
TENF0235 AA556054 Tb ATPase subunidade alfa 3,63 confinnado
TENF0270 AA532168 Sem similaridade 1,81
TENF0310 AA532189 Sem similaridade 2,10
TENF0337 AA532201 Sem similaridade 2,18
TENF0372 AA532078 Sem similaridade 1,75
TENF0385 AA556097 Tc mRNA com seqüência SlRE 1,88
TENF0394 AA532086 Sem similaridade 1,83
TENF0396e AA556101 Tc gene 35.2 com repetição 2,95
TENF0399 AA532091 Sem similaridade 1,85
TENF0421 AA532099 Tc região intergência entre OMPDCase g- 2,69 confirmado

OPRTase h e proteína de superfície
TENF0432 AA532103 Sem similaridade 2,30
TENF0471 AA532112 Sem similaridade 1,65
TENF0516 AA676002 Tc Tu1ahuen histona H3 1,99
TENF0520 AA676006 Sem similaridade 2,45
TENF0528 AA676014 Sem similaridade 1,97
TENF0582 AA676060 Sem similaridade 1,78
TENF0591 AA676066 Sem similaridade 1,82
TENF0593 AA676068 Sem similaridade 3,01
TENF0599 AA676073 Sem similaridade 1,61
TENF0603 AA676076 Sem similaridade 1,64
TENF0672 AA676123 Sem similaridade 3,55 confirmado
TENF0691 AA676138 Tc antígeno com seqüência repetitiva 10 1 2,38
TENF0693 e AA676140 Tc uma repetição do gene 35.2 3,05 confinnado
TENF0736 Al717865 Sem similaridade 2,46
TENF0775 Al717885 Sem similaridade 2,74
TENF0777 Al717887 Sem similaridade 1,89
TENF0802 Al717766 Sem similaridade 1,73
TENF0844 Al717790 Sem similaridade 2,27
TENF0846 Al717791 Sem similaridade 2,09
TENF0855 Al717800 Tc histona H2A 2,00
TENF0911 ND ND 1,71
TENQ0584 CF134352 Tc Esmeraldo histona H3 1,90
TENQ0711 CF243292 Tc cepa Y (genoma) 2,10
TENQ0859 CF243328 Sem similaridade 1,80
TENQ0867 CF243338 Tc proteína de dedo de zinco PDZ5 mRNA 1,71
TENQ0871 CF243340 Sem similaridade 1,62
TENU0080 AA866508 Sem similaridade 1,73
TEUFOO08 AA441772 Sem similaridade 2,21
TEUF0075 ND ND 2,64
a A melhor similaridade obtida pelos programas BLASTN e/ou BLASTX (E ~ 10-5

)

bConfinnação por Northern b10t
c -e Seqüências pertencentes ao mesmo agrupamento ("c1uster")
fSlRE = pequeno elemento repetitivo intercalado ("short interspersed repetitive e1emenf')
gOMPDCase = orotidine-5'-fosfato descarboxilase (síntese de pirimidina)
hOPRTase = orotate fosforribosil transferase (síntese de pirimidina)
n = 84 sondas de 730; 11,50% (P ~ 0,01 no teste t)
ND = não determinado
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Para confirmar a expressão diferencial, algumas seqüências foram usadas como

sondas em Northern blots de RNA total de CL Brener e Silvio, e os padrões obtidos para

sete dessas sondas estão na Figura 12. O sinal de hibridização foi quantificado por análise

densitométrica usando-se o programa ImageQuant Molecular Dynarnics. A hibridização

com a sonda de gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH) foi usada na normalização

dos valores (dado não mostrado). As razões de CL Brener/Silvio obtidas nos Northern blots

foram comparadas com as razões obtidas no experimento de microarranjos (Figura 12). Na

maior parte dos casos observamos que a razão de hibridização no Northern Blot é maior

que aquela obtida no experiemento com microarranjo.

c S

,,~:,

c Sc sc sc sc sc sc s

TENF0672 TENF0693 TENF0235 TENF 0102 B11 TENF0421 TENF0715
C/S IM 3,5 3,0 3,6 0,43 0,23 2,7 0,43

IN 9,7 4,0 8,2 0,18 0,06 4,3 0,37

Figura 12 -Northem blot de RNA total de epimastigotas de CL Brener (C) e Silvio (S) hibridizado com
sondas marcadas com p32. No primeiro painel mostra-se a região do gel onde migram os rRNAs 18S; 24S a
e 24S f3 corados com brometo de etídio. Abaixo de cada painel, a identificação da sonda, as razões de
hibridização no microarranjo (M) e no Northem blot (N) são indicadas.

Decidimos verificar se a expressão diferencial de genes entre CL Brener e Silvio

estava relacionada com diferenças no número de cópias gênicas e/ou similaridade de

seqüência entre as cepas estudadas. Assim, comparamos os dois conjuntos de experimentos

onde os microarranjos foram hibridizados com os alvos de DNA e cDNA. Entre as

seqüências mais expressas em Silvio, somente 7 (7/35; 20%) mostraram maior hibridização

com o DNA de Silvio. Entre as 49 sondas com expressão induzida em CL Brener, 11

sondas (11/49, 22,4%) apresentaram maior hibridização com o DNA dessa cepa. Um

resultado interessante foi encontrado em 3 sondas (3/49; 6,1%) que mostraram maior

hibridização com o DNA de Silvio e maior expressão em CL Brener. Os dados referentes à

li
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identidade das sondas e às razões de hibridização com DNA e cDNA são descritos nas

Tabelas 5, 6 e 7.

5.1.6. Expressão diferencial de genes em isolados de pacientes chagásicos

Em uma tentativa inicial de identificar genes diferencialmente expressos em cepas

de T. cruzi isoladas de pacientes chagásicos, RNA total foi purificado da fase mid-log de

fonuas epimastigotas de Famema e Hem 179, ambas cepas pertencentes ao grupo T. cruzi

TI, e obtidas, respectivamente, de um indivíduo assintomático e de um paciente com

cardiopatia grave e problemas digestivos (Tabela 1). O cDNA foi obtido a partir de

diferentes culturas das cepas (réplicas biológicas) e hibridizado com lâminas de

microarranjo (conjunto A). A análise das réplicas indicou uma expressão diferencial de 18

sondas (18/730; 2,36%) com valores de P ::;; 0,01 (Tabela 8). A expressão diferencial de

genes correspondentes a seis sondas foi confirmada por Northern blot. Na Figura 13A

mostra-se o padrão de três destas sondas.

Tabela 8: Seqüências diferencialmente expressas nas formas epimastigotas das cepas
Famema (F) e Hem 179 (H)

Expressão aumentada em Famema (n = 7 sondas de 730; 0,95%)

Identidade Número de Similaridade" Razão Northem
acesso F/H blotb

B13 U15616 Te antígeno de 140/1 16 kDa 1,90 confirmado
TENF0073 AA556144 Sem similaridade 1,64
TENF0209 AA556049 Sem similaridade 2,06
TENF0330 AA556080 Sem similaridade 1,77
TENF0753 c AI717881 Te proteína de ligação (RBP) a RNA 2,96 eonflIIllado
TENQ0649 CF243279 Sem similaridade 1,84
TENQ0689c CF243287 Te proteína de ligação (RBP) a RNA 2,84 eonflIIllado
Expressão aumentada em Hem 179 (n = 11 sondas de 730; 1,50%)

Identidade Número de Similaridade" Razão Northem
acesso HIF blof

B12 L07759 Antígeno de 230 kDa 1,89
CL56 a AY188964 DNA satélite de 195pb 2,61
CL65 a AY327543 DNA satélite de 195pb 3,31
G3 a KOI771 DNA satélite de 195pb 3,07
TENF0236 AA532144 Sem similaridade 2,60 conflIIllado
TENF0317 AA556076 Sem similaridade 2,18
TENF0857 e AI717801 Tc maxicírcuIo do cinetoplasto- 51,22 confirmado

NADH desidrogenase subunidade 7
(ND7)



68

TEUF0045 e AA676164 Tc maxicírculo do cinetop1asto- 4,15 conf11lllado
NADH desidrogenase subunidade 7
(ND7)

TEUF0066 AA676168 Sem similaridade 3,26
TEUF0105 AA399706 L. amazonensis 40S proteína 2,24

ribossômica S24e mRNA
TEUF0146 e AA676184 Tc maxicírcu10 do cinetop1asto - 3,81

NADH desidrogenase subunidade 7
(ND7)

" A melhor similaridade obtida pelos programas BLASTN e/ou BLASTX (E ~ 10-5
)

b Confumação por Northem b10t
c- d Seqüências pertencentes ao mesmo agrupamento ("c1uster")
Seqüências diferencialmente expressas (P ~ 0,01 no teste t)

Também investigamos a expressão diferencial de genes em tripomastigotas

metacíclicos das duas cepas humanas. Sessenta e seis sondas (66/730; 9,0%) foram

identificadas como diferencialmente expressas (Tabela 9) e o transcrito correspondente à

sonda TEUF 0045 é mostrado na Figura 13B. Observa-se sua elevada abundânca em

metacíc1icos da cepa Hem 179, assim como observado para epimastigotas da mesma cepa

(Figura 13 A).

Tabela 9: Seqüências diferencialmente expressas em formas tripomastigotas metacíclicas
das cepas Famema (F) e Hem 179 (H)

Expressão aumentada em Famema (n = 33 sondas de 730; 4,52%)

Identidade Número de Similaridade" Razão Northern
acesso FIH Blot b

B13 U15616 Antígeno de 140/116 kDa 1,92
TENF0102 AA556014 Tc retrotransposon LI Tcg62, 2,09

seqüência completa
TENF0191 AA556046 Tc triparedoxina peroxidase mRNA 1,78
TENF0204 AA532132 Sem similaridade 1,82
TENF0209 AA556049 Sem similaridade 1,88
TENF0222 AA532134 Sem similaridade 1,68
TENF0287 AA532180 Sem similaridade 1,68
TENF0304 AA556073 Tc retrotransposon codificador dos 1,81

genes de proteína gag e transcriptase
reversa endonuclease

TENF0358 AA532070 Sem similaridade 1,77
TENF0413 AA556106 Tc "shed-acute-phase-antigen" 1,72

(SAPA) gene
TENF0488 AA675977 Sem similaridade 2,09
TENF0490 AA675979 Sem similaridade 1,70
TENF0511 AA675997 Sem similaridade 2,16
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TENF0573 AA676053 Sem similaridade 1,93
TENF0604 AA676077 Sem similaridade 1,78
TENF0605 AA676078 Sem similaridade 2,00
TENF0753 c AI717881 Te proteína de ligação a RNA 6,24
TENF0785 AI717750 Sem similaridade 1,64
TENF0797 AI7 I 776 I Sem similaridade 2,16
TENF0846 AI717791 Sem similaridade 2,81
TENF0908 AI717803 Sem similaridade 1,67
TENF0915 AI717809 Sem similaridade 2,33
TENF1052 AI717894 Sem similaridade 1,72
TENQ0643 CF 134360 Te cepa CL Brener 2,95
TENQ0689c CF243287 Te proteína de ligação a mRNA 5,66
TENQ0826 CF243324 Sem similaridade 1,70
TENQ0873 CF243342 Crithidia fasciculata eitoeromo e 1,73

oxidase subunidade 9 [N-terminal]
TENQ0888 CF243373 L. maior antígeno 1,61
TENQ0895 CF243350 Sem similaridade 1,70
TENU2633 AI069632 L.major genes de proteína 1,78

ribossômiea S8
TENU4317 AW325013 T. brucei apoeitoeromo eI 1,76
TEUF0049 AA426691 Te retrotransposon LI Teg62 2,21
TEUF0224 AA426674 Te proteína de membrana do 2,64

einetoplasto
Expressão aumentada em Hem 179 (n = 33 sondas de 730; 4,52%)

Identidade Número de Similaridadea Razão Northem
acesso H/F blotb

CL56 Q AYI88964 DNA satélite de 195pb 3,11
CL65 Q AY327543 DNA satélite de 195pb 3,31
G3 Q KOl771 DNA satélite de 195pb 3,07
SLA AI069901 Pequeno RNA nuclear 3,76
TENFOO12 AA525724 Te OMPDCaseg.OPRTaseh 1,83
TENF0066 AA556141 Sem similaridade 2,83
TENFOl29 AA556019 Sem similaridade 2,21
TENF0236 AA532144 Sem similaridade 2,34
TENF0409 AA532094 Sem similaridade 2,49
TENF0497 AA675986 Sem similaridade 2,49
TENF0520 AA676006 Sem similaridade 1,89
TENF0579 AA676058 Sem similaridade 2,19
TENF059 I AA676066 Sem similaridade 3,00
TENF0593 AA676068 Sem similaridade 2,46
TENF0621 AA676089 Te CL Brener cosmídio lm17 1,67

eromossomo 3
TENF0638 AA676103 Sem similaridade 1,81
TENF0718 AI717740 Te 24S 13 rRNA 2,65
TENF0722 AI717743 Te triptofanil-tRNA sintetase 2,01

(TRYtRNA)
TENF0749 AI717877 Sem similaridade 1,93
TENF0775 AI717885 Sem similaridade 4,25
TENF0852 AI717797 Sem similaridade 1,72
TENF0857 e AI717801 Te maxieírculo do einetoplasto- 15,70

NADH desidrogenase subunidade 7
(ND7)

TENQ0862 CF243331 Te FL-160-2 gene, 3' VTR 1,95
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TENQ0877 CF243368 Sem similaridade 1,78
TEUF0044 I AA676163 Tc DNA de maxicírcu10 de 2,40

cinetoplasto, clone TRCKPMAX
TEUF0045e AA676 164 Tc maxicírculo do cinetoplasto- 25,29 confmnado

NADH desidrogenase subunidade 7
(ND7)

TEUF0050 AA676 165 Tc gene mitocondrial HSP70 2,56
(MTP70)

TEUF0067 AA426695 Tc proteína de choque térmico do 1,69
retículo endoplasmático (grp78)

TEUF0083 AA676173 Sem similaridade 2,26
TEUF0084 AA676174 Tc DNA de maxicírculo de 2,40

cinetoplasto, clone TRCKPMAX
TEUF0102 AA676178 Proteína quinase 2 1,92
TEUFOI05 AA399706 L amazonensis 40S proteína 4,12

ribossômica S24e
TEUFOl46 e AA676184 Te maxicírculo do cinetoplasto- 15,73

NADH desidrogenase subunidade 7
(ND7)

a A melhor similaridade obtida pelos programas BLASTN e/ou BLASTX (E ::; 10-5
)

b Confmnação por Northern blot
c - f Seqüências pertencentes ao mesmo agrupamento ("cluster")
gOMPDCase = orotidine-5'-fosfato descarboxilase (síntese de pirimidina)
hOPRTase = orotate fosforribosil transferase (síntese de pirimidina)
Seqüências diferencialmente expressas (P::; 0,01 no teste t)

A análise dos dados da Tabela 8 indica que 7 sondas estão mais expressas no estágio

epimastigota de Famema em relação a epimastigotas de Hem 79, enquanto que 11 sondas

mostram situação inversa. Além disso, 33 sondas estão mais expressas no estágio

tripomastigota metacíclico de Famema em relação ao mesmo estágio de Hem 179. Trinta e

três sondas apresentam situação inversa. As listas das sondas diferencialmente expressas

em epimastigotas e tripomastigotas metacíclicos dessas cepas são apresentadas nas Tabelas

8 e 9.

A análise conjunta dos dados mostra que 4 seqüências coincidentes são

diferencialmente expressas em ambos os estágios epimastigota e tripomastigota metacíclico

de Famema, em relação aos mesmos estágios de Hem 179 (Tabela 10). Por outro lado,

situação análoga é observada para 8 sondas coincidentes que estão mais expressas em

ambos os estágios de desenvolvimento de Hem 179 quando comparadas com a cepa

Famema. Essas seqüências estão especificadas na Tabela 10, onde são apresentadas as

razões de sinal obtidas para cada estágio de desenvolvimento.
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Tabela 10 - Seqüências coincidentes diferencialmente expressas em epimastigotas e

tripomastigotas metacíclicos das cepas Famema (F) e Hem 179 (H).

a A melhor similaridade obtida pelos programas BLASTN e/ou BLASTX (E ::;; 10-5
)

bEstatisticamente significante (P::;; 0,01 no teste t).
c-e Seqüências pertencentes ao mesmo agrupamento ("cluster")

Expressão aumentada em Famema (n = 40f730; 0,54%)

Identidade N° de Acesso Similaridade" Razão epimastigota Razão metacíclico
bFIH bFIH

B13 U15616 Tc antígeno de140/116 kDa 1,90 1,92
TENF0209 AA556049 Sem similaridade 2,06 1,88
TENF0753 c AI717881 Tc proteína de ligação a RNA 2,96 6,24
TENQ0689c CF243287 Tc proteína de ligação a RNA 2,84 5,66
Expressão aumentada em Hem 179 (n = 8 de 730; 1,09%)

Identidade NO de Acesso Similaridade" Razão epimastigota Razão metacíclico
bHJF bHJF

CL56 o AY188964 DNA repetitivo de 195pb 2,61 3,11
CL65 o Ay327543 DNA repetitivo de 195pb 3,31 3,31
G3 o K01771 DNA repetitivo de 195pb 3,07 3,07
TENF0236 AA532144 Sem similaridade 2,60 2,34
TENF0857 e AI717801 Tc maxicírculo do cinetoplasto - NADH 51,22 15,70

desidrogenase subunidade 7 (ND7)
TEUF0045 e AA676164 Tc maxicírculo do cinetoplasto - NADH 4,15 25,29

desidrogenase subunidade 7 (ND7)
TEUFOlO5 AA399706 L. amazonensis 40S proteína 2,24 4,12

ribossômica S24e
TEUF0146 e AA676184 Tc maxicírculo do cinetoplasto - NADH 3,81 15,87

desidrog~nase su~~idade 7 (N])7J
-

Dentre as seqüências mais expressas em Hem 179 encontra-se a TENF0857, que

apresenta uma razão de hibridização Hem 179/Famema de 51, para epimastigotas e 15,7,

para tripomastigotas metacíclicos. Esta ETS apresenta elevada similaridade com o gene da

subunidade 7 da NADH desidrogenase, codificado pelo DNA do maxicírculo do

cinetoplasto (Tabela 10). É interessante notar que a TENF0857 pertence ao mesmo

agrupamento onde encontram-se a TEUF0045 e a TEUF0146 que apresentam similaridade

com a mesma seqüência e que também mostram aumento de expressão em Hem 179,

principalmente em tripomastigotas metacíclicos (25 e 15 vezes, respectivamente). O

alinhamento das seqüências depositadas em bancos de dados das três ESTs é mostrado na

Figura 14. Na figura alinha-se também a região da ND7 da cepa Silvio xl0.

Conforme comentado acima, a expressão do rnRNA de ND7 foi confirmado em

Northem blot contendo RNA total de epimastigotas e metacíclicos de Famema e Hem 179,
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usando-se como sonda a TEUFüü45 (Figura l3A e B). Os dados mostram claramente

ausência do transcrito ou transcrição muito baixa deste RNA em ambos os estágios de

Famema. Também foi investigada a presença deste mensageiro em diferentes isolados e

estágios de CL Brener (Figura 13D). Os dados mostram ausência ou baixa transcrição de

TEUFüü45 em epimastigotas das cepas Y (canaleta 4), quando comparado com CL Brener

(canaletas 1 e 2), Esmeraldo, Silvio e Drn28c (canaletas 5 a 7). Além disto, a abundância

desse transcrito é muito baixa em tripomastigotas metacíclicos de CL Brener (canaleta 3)

quando comparado com a forma epimastigota (canaletas 1 e 2).

F

A Epimastigotas
H F H F H

B Metacíclicos
F H

'::f:::'>~~~'.

".,:>.

TENF0715 TENF0753 TEUF0045 TEUF 0045

~M 0,38 2,9 0,24 0,04

N 0,5 5,7 o 0,03

C Brometo de Etídio
1 2 3 4 5 6 7

o TEUF0045

1 2 3 4 5 6 7

~ 1,1 Kb

Fig. 13 - Northem blot de RNA total de epimastigotas (A) e tripomastigotas metacíclicos (B) de
Famema (F) e Hem 179 (lI) hibridizados com sondas marcadas com p32. Abaixo de cada painel a
identificação da sonda, a razão de hibridização (FIH) no microarranjo (M) e no Northem Blot (N) são
indicados. (C) Eletroforese do RNA total de parasitas corado com brometo de etídio. A região do gel
onde os rRNAs 18S; 24S a e 24S 13 migram é mostrada. (D) Hibridização do Northem blot com sonda
TEUF0045 marcada com p32. Canaletas: CL Brener, epimastigotas em fase mid-log (1) e estacionária
(2); tripomastigotas metacíclicos (3); epimastigotas de Y (4); Esmeraldo c13 (5); Silvio XIO cl1 (6) e
Dm28C (7).
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AGAAAAGCTATGTGAATATAAAACAATAGAACAGTGTTTGCCGATTTTGATAGGTTTAGA 60

ATGATTTGGGGAAGAACAGGCAGGAAAAGGCGGGACGAACGGGCAAGCGGAAGAGAAACC 120

TTTTCGGGAAGGAAGAACAGTTTAGGGGAGGGGACTCCAAAGACAGAGTTGAATTCGTTT 180

GATGGGGGGACGGGGTTTTGGGGGCGAGCAAGCTTTTCAGGAGGGACTCGAGAGGGGGAA 240

---------------------------------AATTTCGGAGCGACGGGACGGATTGAG 27
AATGAAAACGGGGAGGAGATTTTTTGAGGGGGGAATTTCGGAGCGACGGGACGGATTGAG 300
--------------------------------GTTTTCCGGAGCGACGGGACGGCTTGAG 28

ATT-GTTGATATTTTAGAAGGGGGCCCGCAAGNAGGAGGGATGTT-CGAAGGATTTGATT 85
ATTTGTTGATATTTTAGAAGGGGGCCCGCAAGA-GGAGGGATGTTTCGAAGGATTTGATT 359
ATT-TTTAATATTTAAGAAGGGGGCCCGCAAGGAGGAGGGATGTC-CGAAGGATTTAATT 86
-------GATATTTGAGACCGGGGCCCGCAAGGAGGAGGGATGTT-CGAAGGATTTGATT 52

****** *** ************ ********** ********** ***

ATATATTTTAGGAGAAGGAATGGGAGCGGATTTTCGAACGAGAATTTTTTGCCGAGAGGA 145
ATATATTTTAGGAGAAGGAATGGGAGCGGATTTTCGAACGAGAATTTTTTGC-GAGAGGA 418
ATATATTTAAGGAGAAGGAATGGAAGCGGATTTCCGAACGAAAATTTTTTCC-AAGAGGA 145
ATATATTTTAGGAGAAGGAATGGGAGCGGATTTTCGAACGAGAATTTTTTGC-GAGAGGA 111
******** ************** ********* ******* ******** * ******

ATTTGTAAATTTCAAGGGGGTTTTTGGGGGGAAGAGGATTTTTAACCCAGTTTAGACCCA 205
ATTTGTAAATTTCAAGGGGGTTTTTGGGGGGAAGAGGATTTTAAACC-AGTTTAGACCAA 477
ATTTTTAAATTCAAAGNGGGTTTTTGGGGGGAAGAGGATTTTAAAACCAGTTTAGACCAA 205
ATTTGTAAATTTCAAGGGGGTTTTTGGGGGGAAGAGGATTTTTAAACCAGTTTAGACCTT 171
**** ****** *** ************************* ** * **********

AAGGC-AAGGGAGGGACCCGAAATC---------TAGCTTGTGGAACACCCCAAGTTTTT 255
AGG---AAGGGAGGGACCCGGAATC---------TAGCTTGTGGAACACCCCAAAGTTTT 525
AGG---AAGGGAGGGACCCGGANTC---------TAGCTTGTGGAAC-CCCCAAGTTTTT 252
GTGCCTATGAGTAGTAACCATAGCGATGCCCGAACAGTTGGCACAGTGGCCGGGCAGTCG 231

* * * * * * ** * ** * * * ** *

TEUF0146
ND7
TEUF0045
TENF0857

TEUF0146
ND7
TEUF0045
TENF0857

TTGGGA------------------------------------------------------ 261
TTGGATTTTGATTTTTT--GAGTTGGT--GAGTTCC------------------------ 557
TTGGGATNTGAATTTATTGGAGTTGGGTGGAGTTCCCGACGACGGGCGGAGCATTTTAAT 312
GTACCGCAGAAATTTTTATTTGCTTTGTCAAACCCCTCCCTTCAGAAGGTGAGATCTTAA 291

*

GGAGAGGACGGGG-------------------------- 325
AAGAACAACACCAGCTTATTACCCCATTCGCAACTAACT 330

Figura 14. Alinhamento das ESTs TEUF0045, TEUFOI46, TENF0857 e da região ND7 da cepa
Silvio xl0 com o programa CLUSTAL W (fhompson et aL, 1994) disponível na página
http://www.ebi.ac.uk/clustalw/. Asterisco significa identidade de nucleotídeos entre as
quatro seqüências.
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Os experimentos de microarranjos de DNA apresentados acima mostraram a

expressão diferencial de um DNA satélite de 195 pb nas cepas CL Brener e Silvio xl Ocll

(Tabela 7) e nas cepas Famema e Hem 179 (Tabelas 8 e 9). Esta seqüência, caracterizada na

cepa Y (Gonzalez eta!., 1984; Sloof et aI., 1983a), está representada em cerca de 120.000

cópias .e encontra-se organizada em agrupamentos de 30±1O kb presentes em alguns

cromossomos (Elias et aI., 2003). A função desta seqüência não é conhecida, embora se

acredita desempenhar algum papel estrutural nos cromossomos (Elias et aI., 2003).

Na lâmina do microarranjo imobilizamos DNA satélite de 195 pb da cepa Y (Acc

AY188964) e da cepa Silvio XI0 cl1 (Acc AY188964). A identidade entre as 2 seqüências

é de 89%. A análise dos resultados de hibridização com o programa ArrayVision indicou

que o DNA satélite da cepa Y era expresso 6 vezes mais na cepa CL Brener do que em

Silvio (Tabela 7). Para o DNA satélite de Silvio, observamos que sua expressão em CL

Brener era 4 vezes maior que em Silvio (Tabela 7). A comparação da expressão em formas

epimastigotas e metacíclicas de Hem 179 e Famema mostra razões de hibridização Hem

179/ Famema de 2,6 a 3,3 vezes (Tabelas 8 e 9).

Na literatura há dados conflitantes em relação à transcrição da seqüência satélite de

195pb. Por um lado, experimentos de Northern blot indicaram que esta seqüência não é

transcrita (Sloof et aI., 1983a), por outro, em experimentos de "run on" nuclear, foi

observado que o satélite é ativamente transcrito (Elias et aI., 2001). Desta forma, visando

confirmar os resultados do microarranjo, fizemos ensaios de Northern blot contendo RNA

total de formas epimastigotas de CL Brener e Silvio. Na Figura 15 podemos observar que a

sonda do DNA satélite de CL Brener hibridiza com populações de RNA de vários tamanhos

desde 1,9 kb até 6,6 kb. Também nota-se que a hibridização da sonda com o RNA total de

CL Brener é muito maior do que com o RNA de Silvio, confirmando o resultado do

microarranjo (Tabela 7). A sonda de GAPDH foi usada para normalização dos dados de

Northern blot.
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Para garantir a completa eliminação de uma possível contaminação por DNA, a

preparação de RNA de CL Brener foi submetida a dois tratamentos com DNAse. Os dados

apresentados na Figura 17 indicam que nos RNAs tratados uma ou duas vezes com DNAse

a sonda de DNA satélite continua apresentando hibridização. Na amostra tratada duas vezes

com DNAse a hibridização é mais fraca, provavelmente devido à perda de RNA durante o

processo (ver coloração com brometo de etídio, Figura 17, canaleta 3). Por outro lado, nas

amostras de RNA não tratado com DNAse mas tratado com RNase, ou tratado duas vezes

com DNAse e uma vez com RNAse não se observa hibridização com a sonda satélite

(Figura 17, canaletas 4 e 5).

1 2 3 4 5

A

B

Figura 17 - Northem blot de RNA total de CL Brener submetido
a distintos tratamentos. (A) Padrão de coloração com brometo
de etidio das três espécies de rRNA. (B) Hibridização com
sonda de DNA satélite da cepa Y. Canaletas: (1) RNA controle;
(2) tratado com DNase uma vez; (3) tratado com DNase duas
vezes; (4) tratado com RNase; (5) tratado com DNase duas
vezes e RNase uma vez.

Visando verificar se o padrão de transcrição diferencial da seqüência de DNA

satélite era uma característica estágio-específica, a sonda satélite da cepa Y foi hibridizada

com RNA total de CL Brener isolado de formas epimastigotas em fase mid-Iog e em fase

estacionária de crescimento e de formas tripomastigotas metacíclicas. Também foram

analisadas preparações de RNA de formas epimastigotas das cepas Esmeraldo, Silvio e
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Dm28c (Figura 18). Todos os RNAs foram tratados com DNAse. Os dados mostram que os

RNAs isolados dos estágios de CL Brener e de epimastigotas das cepas Y e Esmeraldo

apresentam forte hibridização com a seqüência satélite (Figura 18, canaletas de 1 a 5). Por

outro, lado os RNAs isolados das cepas Silvio e Dm28c apresentam sinal muito fraco de

hibridização (Figura 18, canaletas 6 e 7).

1234567

Figura 18- Northern blot de RNA de várias cepas e estágios evolutivos,
hibridizado com sonda de DNA satélite da cepa Y. Todos os RNAs
foram tratados com DNAse. Canaletas: CL Brener epimastigotas, fase
de crescimento mid-log (1); estacionária (2); formas metacíclicas (3).
Epimastigotas das cepas Y (4); Esmeraldo (5); Silvio (6) e Dm 28c (7).

Tomados em seu conjunto, os resultados indicam que a seqüência satélite é

transcrita diferencialmente em cepas de T cruzi II (CL Brener, Y e Esmeraldo) em relação

a T cruzi I (Silvio e Dm 28c). Estudos estão em andamento no laboratório para melhor

investigar este aspecto.

Decidimos verificar se esta seqüência estava representada nas ESTs de CL Brener

depositadas nos bancos de dados. Para isto, realizamos uma busca de similaridade no banco

de dados de ESTs do NCBI, que contém ESTs de todos os organismos exceto de humanos e

rato (www.ncbi.nlm.nhi.gov). A busca revelou que apenas a EST de CL Brener

(TENU4403) continha a seqüência satélite (valor de similaridade de 4e-84)'yerificamos que

nesta EST a seqüência satélite estava localizada na região 3' do mRNA. A TENU4403

apresenta similaridade com uma seqüência de DNA repetitiva do minicromossomo de T

cruzi com um valor de E=O,O.
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5.3 Expressão diferencial de genes em seis cepas de T. cruzi isoladas de indivíduos com

distintas manifestações da doença de Chagas

Tendo verificado que lâminas de microarranjos contendo predominantemente ESTs

de CL Brener podiam ser usadas em análises de genômica comparativa e de expressão

diferencial de genes em isolados T. cruzi, passamos a investigar a diferença de expressão

gênica em três cepas isoladas de indivíduos que apresentam a forma indeterminada (VLI 0,

Famema e Berenice 62) e três cepas isoladas de pacientes com a forma cardíaca da doença

de Chagas (115, B13 e 147) (ver Tabela 1). Cinco destas cepas foram isoladas em Minas

Gerais e uma em São Paulo (Famema). Para essa análise, utilizamos o conjunto B de

lâminas de microarranjos de DNA contendo 755 ESTs e 32 genes de várias cepas de T.

cruzi.

5.3.1. Caracterização dos alvos de DNA para o conjunto B de lâminas de microarranjos

Para a construção do conjunto B de microarranjos, 755 clones de uma biblioteca

normalizada e não normalizada de cDNA da forma epimastigota de CL Brener e de

amastigotas da cepa Tulahuen foram aleatoriamente selecionados (710 dessas seqüências

tinham sido imobilizadas no conjunto A). A busca de similaridade com os programas

BLASTN e BLASTX indicou que 70% das ESTs (532/755) não têm similaridade no banco

de dados. Também foram imobilizados na lâmina insertos representando 32 seqüências

clonadas de T. cntzi e ESTs que fazem parte de grupos sintênicos (Vargas et a!., 2004).

Entre as seqüências com similaridade no banco de dados, as categorias funcionais mais

representadas são as mesmas encontradas no conjunto A de lâminas com uma pequena

variação nas porcentagens de algumas categorias: seqüências relacionadas à síntese protéica

(24%); metabolismo celular (18%); proteínas de superfície celular (15%) e elementos

estruturais e do citoesqueleto (13%). (Gráfico 2).
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Gráfico 2: Classificação funcional das seqüências contidas no conjunto B de microarranjos

o agrupamento das 787 seqüências foi feito com o programa Cap 3, indicando 713

(90%) seqüências únicas (Tabela 11). Tendo em vista que na lâmina aplicamos também 10

ESTs que não conseguimos seqüenciar, essa ultima versão da lâmina de microarranjo

continha aproximadamente 800 seqüências de T. cruzi.

O mapa detalhado da imobilização do conjunto B de lâminas pode ser encontrado

no CD anexo.

Tabela 11. Agrupamento de 787 seqüências de T. cruzi por Cap 3

Agrupamentos ("c1usters") Número de agrupamentos ("c1usters")
Com 2 a 6 seqüências 57
Singletons 657
Total de seqüências únicas 714

5.3.2. Construção dos microarranjos e obtenção de imagens

As 800 sondas, representando 787 seqüências de T. cruzi e DNAs controles, foram

distribuídas em 10 sub-arranjos. Cada subarranjo foi imobilizado em duplicata (lado direito

e lado esquerdo da lâmina) e cada sonda foi imobilizada no mínimo em seis e no máximo
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em trinta réplicas por lâmina, dependendo da sonda. Os dados de hibridização foram

extraídos com o programa ArrayVision 6.0. Para eliminar viés de marcação, a normalização

dos dados foi feita por Lowess (Dudoit et aI., 2002) através do gráfico de dispersão MA

(Yang et aI. 2002), conforme especificado acima. Na Figura 19 apresentamos como

exemplo de normalização os dados de hibridização obtidos com o par de cepas VL10 e

B13. Réplicas com baixa intensidade (A ~ 2) e com intensidades saturadas (A ~ 9.5) foram

excluídas.

A VL 10 vs 813 B VL 10 vs 813

~-i c. I ~-I :0.,

I .:~.

l'l -J o'. l'l

" o k;~!:?\?~~~h "o ~. '''f~i
• ":tO

:J' I: '<

I I I I I I

O 2 4 6 8 10 O 2 4 6 8 10

A A

Figura 19. Nonnalização dos dados de hibridização da lâmina com cDNA da cepa VL 10 e da cepa
B13 .(A) razão de intensidade não nonnalizada. (B) razão nonnalizada por Lowess.

5.3.3. Expressão diferencial de genes em seis isolados de pacientes chagásicos

RNA total foi isolado da fase mid-Iog de crescimento de formas epimastigotas de

seis cepas isoladas de pacientes chagásicos. Para reduzir o número de experimentos, as

hibridizações competitivas foram feitas usando-se o cDNA da cepa VL10 (derivada de um

paciente assintomático) como referência. Desta forma, foram feitas seis combinações:VL1 O

x VL10; VL10 x 115; VL10 x 147; VL10 x B13; VL10 x Famema e VL10 x Berenice 62.
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o RNA foi isolado de duas culturas independentes de cada cepa, o que representa duas

réplicas biológicas. O RNA de cada réplica biológica foi hibridizado em uma lâmina

gerando no mínimo 12 e no máximo 60 réplicas de cada gene (réplicas técnicas),

dependendo da sonda.

5.3.4. Análise dos Resultados

A análise dos resultados foi direcionada para identificar genes que apresentam

aumento ou diminuição de expressão em todas as cepas de cardíacos em relação às cepas

de assintomáticos. Nesta análise utilizamos três métodos: as análises de correlação de

Pearson e de correlação Spearman e o método "Bayes Error Rate" ou Erro de Classificação

de Bayes (Duda et aI., 2000). As análises de Pearson e de Spearman foram usadas para

medir as correlações entre os padrões de expressão de cada seqüência utilizando-se o valor

M (M = log2Cy5/Cy3) normalizado por Lowess de todas as réplicas da seqüência e a

classificação das cepas em cardíacas ou assintomáticas. O coeficiente de correlação de

Pearson foi usado anteriormente na análise de dados de microarranjos para medir

correlações entre o padrão de expressão gênica em câncer de próstata e características dos

pacientes (como idade e presença de PSA no soro) (Singh et aI., 2002). Mais recentemente,

este coeficiente também foi utilizado para medir a correlação entre níveis de transcritos

específicos em amostras de tumor de próstata com diferentes valores de Gleason (Reis et

aI., 2004). Nas análises de correlação, utilizamos o valor de corte de IPI=0,75 para aceitar

genes diferencialmente expressos nos dois grupos de cepas. Nas Tabelas B e C que constam

no CD anexo, apresentamos os valores de p obtidos nas análises de correlação de Pearson e

de Spearman das seqüências que foram aceitas como diferencialmente expressas.

Após a definição das seqüências que apresentam valores de p aceitos pelos dois

métodos de correlação, aplicamos o método "Bayes Error Rate" ou Erro de Classificação de

Bayes (Duda et aI., 2000). Este método permite verificar se as réplicas de cada gene estão,

de fato, separadas nos dois grupos de cepas. A separação ou sobreposição dos dois grupos é

indicada pelo valor (E). Ou seja, quanto mais próximo de zero for o valor de E, maior será a

separação entre os dois grupos. Conseqüentemente, quanto mais próximo de 1 for o valor

de E, maior será a sobreposição entre os grupos, indicando não haver variação de expressão
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gênica entre eles. Neste caso, definimos o valor de corte para o Erro de Classificação de

Bayes de E=O,OS. Salientamos que esta definição é bastante rígida como será discutido

adiante. A abordagem "Bayes Error Rate" foi utilizada na análise de resultados de SAGE

de tumor de cérebro em trabalho realizado no Instituto Ludwig para Pesquisa sobre o

Câncer (Vêncio et aI., 2004) ver também na página www.vision.ime.usp.br/~rvencio/

SAGEbetaBin/bayes_error_rate.htrn ).

A utilização conjunta dos três métodos permitiu identificar 14 sondas que são

diferencialmente expressas nos dois grupos de cepas (Tabelas 12 e 13). Nas Tabelas, para

cada sonda diferencialmente expressa apresentamos o valor de E (definido pelo "Bayes

Error Rate") e a razão de expressão R em relação à cepa de referência VL1O (R = 2M
),

onde M é a média dos valores de M de todas as réplicas técnicas e biológicas.

Tabela 12: Genes diferencialmente expressos em três cepas de cardíacos em relação às três

cepas de assintomáticos.

Seqüências com expressão aumentada nas cepas de cardíacos em relação às cepas de assintomáticos (n = 1Osondas
de 800; 1,25%)

Nome Número de SimilaridadeQ Valor Razão de expressão em relação à cepa de
acesso deE b refêrência VL1 (f

VUVL i'amJVL .t1e1VL llJ/VL .t11c1/VL 14//VL

TENF0857 AI7I780I Subunidade 7 da NADH O 1,2 1,2 1,0 31,5 17,5 30,5
desidrogenase.

B6-PI08 FIO CB923575 T. brucei aspartato O 1,0 1,3 1,1 2,7 2,2 3,3
aminotransferase -

TENF0305 AA532I86 Sem similaridade O ND 1,1 1,2 4,7 1,7 2,0

TENF0641 AA676 105 T. brucei gene da proteína O ND 1,2 1,0 4,0 1,5 1,5
nbossômica LI

TENQ0823 CF243322 Sem similaridade 0,02 1,0 1,1 1,2 1,9 1,4 1,6

A4-PI04 C06 CB923896 Te triparedoxina 0,02 1,3 1,1 1,3 1,7 1,7 2,1

TENF0593 AA676068 Sem similaridade 0,03 1,1 1,1 1,0 2,3 1,5 1,8

TENF0426 AA532IOI Sem similaridade 0,04 1,0 1,0 1,1 1,5 1,2 1,8

TENU2842 AI069865 L. major proteína 0,04 1,7 1,1 1,0 1,8 1,6 1,3
nbossômica 40S S13

TENF0228 AA532138 Sem similaridade 0,05 1,1 1,4 1,1 2,7 4,3 2,2
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Seqüências com expressão reduzida em todas as cepas de cardíacos quando comparadas com as cepas de
assintomáticos (n=4 sondas de 800; 0,5%)

Nome Número de SimilaridadeQ Valor Razão de expressão em relação à cepa de
acesso

deE b referência VL10"

VUVL VUl'am VUlie VUllJ VUlil:J VUl'll

IENFOI03 AA525713 Sem similaridade 0,01 1,0 1,1 1,0 1,8 1,6 1,5

IENF0853 AI717798 Sem similaridade 0,03 1,1 1,0 1,1 1,6 1,4 1,4

D2-PIOl EOl CB923590 L.donovaniciclofilina 0,04 1,0 1,0 1,0 1,6 1,5 1,5

IENF0280 AA532175 Sem similaridade 0,04 1,0 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5

•- A melhor similaridade obtida pelos programas BLASTN e/ou BLASIX (E :s; 10-5
)

b"E= Erro de Classificação de Bayes (Duda et aI., 2000)

c Razão de expressão R em relação à cepa de referência VL 1°(R = 2M
), onde M é a média dos valores de

M de todas as réplicas técnicas e biológicas.
ND-dado não disponível porque as réplicas apresentaram na hibridização VLlO x VLI0 valores de

intensidades abaixo do nosso valor de corte (A :s; 2) (ver Material e Métodos, Item 4.20).

Para ilustrar a análise realizada, na Figura 20 apresentamos os gráficos MA e a

determinação do valor de E pelo método do Erro de Classificação de Bayes para seis

seqüências que constam da Tabela 12. Nestes gráficos as réplicas das cepas de

assintomáticos e cardíacos são apresentadas com duas cores diferentes.

Na Figura 21, apresentamos o gráfico MA com os resultados normalizados das

réplicas da TENF0857 indicando com cores diferentes os valores obtidos para as três cepas

de cardíacos e de assintomáticos. Valores de M positivos indicam que o gene está sendo

mais expresso nas cepas de cardíacos. Pode-se notar uma dispersão relativamente baixa dos

valores de M dentro do mesmo grupo de cepas.

Na Figura 22, apresentamos o mesmo tipo de análise para todas as réplicas da sonda

TENFOI03 que, neste caso apresenta redução de expressão em todas as cepas de cardíacos

em relação às cepas de assintomáticos. Neste caso, a dispersão dos valores das réplicas é

maIOr.

Gráficos MA para as outras seqüências diferencialmente expressas podem ser

encontrados no CD anexo.

A análise dos dados da Tabela 12 indica que a expressão de 10 sondas está

aumentada nas 3 cepas isoladas de pacientes cardíacos quando comparado com a expressão

nas 3 cepas isoladas de pacientes assintomáticos. Por outro lado, observa-se que a
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expressão de 4 sondas está reprimida em todas as cepas de pacientes cardíacos quando

comparado com as cepas de pacientes assintomáticos. Os valores da razão de expressão R

em relação à cepa de referência VLI0 das sondas com expressão aumentada nas cepas de

cardíacos variam bastante entre as seqüências. Assim, para a sonda TENF0857 obtivemos

valores de R de 17 a 31 (nas três cepas de cardíacos); para a sonda TENF0305, valores de

1,7 a 4,7 e para a sonda A4-104_C06, valores de 1,7 a 2,1. Isto reflete a característica da

sonda em estudo e a variação interna no grupo de cepas de cardíacos, esperada em função

da diversidade genética das mesmas. É interessante notar que a variação dos valores de R é

menor para as sondas com expressão reduzida nas cepas de cardíacos em relação às cepas

de assintomáticos (Tabela 12).
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Figura 21. (A) Gráfico MA com os resultados normalizados das réplicas da TENF0857 para
cepas isoladas de pacientes com cardiopatia chagásica crônica (quadrados vermelho, marron
e rosa) e com as cepas isoladas de indivíduos assintomáticos (quadrados verdes, amarelos e
azul claro). Valores de M positivos indicam genes induzidos em relação à cepa VLlO. M=O
indica que não houve expressão diferencial.
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Figura 22. (A) Gráfico MA com os resultados normalizados das réplicas da sonda TENFOI03, para cepas
isoladas de pacientes com cardiopatia chagásica crônica (quadrados vermelho, marron e rosa) e com as
cepas isoladas de indivíduos assintomáticos (quadrados verdes, amarelos e azul claro).
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A expressão diferencial de 11 genes identificados pelo microarranjo foi investigada

por hibridização em membranas de Northem blot contendo RNA das cepas de cardíacos e

assintomáticos analisadas neste estudo. Também foi colocado na membrana RNA total da

cepa Hem 179 isolada de paciente com manifestações cardíacas e digestivas (Tabela 1). As

Figuras 23, 24 e 25 mostram o padrão de hibridização dessas sondas e o padrão de

migração dos rRNAs 18S, 24Su e 24Sp corados com brometo de etídio. Na Figura 23F

apresentamos o padrão de hibridização da sonda correspondente ao gene de actina 2, um

"house keeping gene", que não mostra variação de expressão no microarranjo. O sinal de

hibridização de todas as sondas foi quantificado por análise densitométrica com o programa

IrnageQuant Molecular Dynamics. Para a sonda de actina 2 (Figura 23F), atribuímos o

valor unitário para o menor valor de hibridização (cepa Berenice 62) e calculamos o valor

relativo dos sinais de hibridização nas outras cepas. Estes valores foram utilizados para a

normalização dos valores de hibridização de cada sonda em cada cepa, determinados por

análise densitométrica. Abaixo de cada canaleta indica-se a razão de hibridização

normalizada do RNA de cada cepa em relação à cepa VLI0. Isto foi feito para seguir o

critério utilizado na análise dos dados do microarranjo, onde os pares de hibridizações

sempre incluíram o cDNA de VLl°como referência.

Na Figura 23B observa-se a presença de um transcrito de 1,1 kb, correspondente à

TENF0857, apenas nas cepas de cardíacos. Esta observação confirma os dados do

microarranjo que indicam que este rnRNA é de 17 a 30 vezes mais expresso em cepas de

cardíacos em relação às cepas de assintomáticos (Tabela 12). Esta seqüência possui alta

similaridade com o gene da subunidade 7 da NADH desidrogenase codificado pelo DNA

de maxicírculo.

A sonda B6-P108_FIO, que possui alta similaridade com o gene da aspartato

aminotransferase de T. brucei, apresenta um padrão de hibridização interessante.

Transcritos de 1,7 kb são observados nas três cepas de assintomáticos (VL1O, Famema, e

Berenice 62) ao passo que em duas cepas de cardíacos (115 e 147) observa-se um transcrito

de 1,1 kb. Por outro lado, nas cepas de cardíaco B13 e na cepa Hem 179 (forma cardíaca e

digestiva) ambos os transcritos são observados (Figura 23C). A análise densitométrica dos

sinais de hibridização (computando-se os dois transcritos, quando presentes) mostra

pequenas variações nas razões de hibridização em relação à cepa VL 10 (de 0,6 a 1,4). Por
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outro lado, pelos microarranjos, a razão de expressão da sonda nas três cepas de cardíacos é

em média 2,8 vezes maior em relação às cepas de assintomáticos (Tabela 12).

A expressão da sonda TENF0305, que não possui similaridade no banco de dados, é

em media 2,7 vezes maior nas cepas de cardíacos quando comparado com as cepas de

assintomáticos. (Tabela 12). O experimento de Northern blot (Figura 23D) indica que o

rnRNA da sonda TENF0305 está mais expresso em todas as cepas de cardíacos, apesar da

diferença de expressão nas cepas 147, B13 e Hem 179 ser pequena.

O resumo dos dados da análise dos resultados de Northern blot para as sondas mais

expressas em cardíacos é apresentado na Tabela 13.

Três das quatro sondas que apresentam expressão reduzida em cepas de cardíacos

em relação às cepas de assintomáticos foram analisadas por Northern blot (Figura 25 e

Tabela 13). O padrão de hibridização mostrado na Figura 25B indica que o nível do

transcrito de 2 kb reconhecido pela sonda TENFO103, que não possui similaridade no

banco de dados, não varia entre as cepas.

A sonda D2-PIO1_EO1, que possui similaridade com uma ciclofilina de Leishmania

donovani, hibridizou com três transcritos (ver Figura 25C e Tabela 13) nas cepas. A

integração das áreas de hibridização pennitiu concluir que estes transcritos são menos

abundantes nas cepas de cardíacos e em Hem 179. Situação análoga é observada para os

transcritos da TENF0853, que não possui similaridade no banco de dados. O padrão de

hibridização é mostrado na Figura 25E e indica a presença de dois transcritos de 2,4 e 1,3

kb nas cepas de assintomáticos e em Hem 179. A banda de 1,3 kb não é visível nas cepas

de cardíacos 115, 147 e B13. Na cepa 115 observa-se além do transcrito de 2,4 kb, um

rnRNA de 0,9 kb (Figura 25E).

Os dados das análises por Northern blot são resumidos na Tabela 13. Em alguns

casos, estes dados confirmam os resultados do microarranjo. Em outros casos, as diferenças

das razões de hibridização são pequenas. Por outro lado, os padrões de hibridização para

algumas sondas mostram diferenças no tamanho dos transcritos entre as cepas que podem

detenninar diversidades no processo de expressão gênica. Isto detennina que estudos mais

aprofundados devam ser conduzidos para elucidar este aspecto.
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Tabela 13: Análise dos transcritos das seqüências identificadas pelos microarranjos como

diferencialmente expressas em cepas de cardíacos em relação às cepas de assintomáticos.

Seqüências com expressão aumentada nas cepas de cardíacos em relação às cepas de assintomáticos (n = 1O
sondas de 800; 1,25%)

Nome Número de SimilaridadeQ Análise por Transcrito Observação
acesso Northem blot b (kbY

TENF0857 AI717801 Subunidade 7 da Confirma 1,1 Presente só em cepas de
NADH desidrogenase. cardíacos

B6-PI08 FIO CB923575 T. brucei aspartato Confirma 1,7 e 1,1 Variação do tamanho
aminotransferase - dos transcritos

TENF0305 AA532186 Sem similaridade Confirma 1,0 Variação de expressão

TENF0641 AA676105 T. brucei gene da Nãoconfuma 1,3 Variação de expressão
proteína ribossômica aleatória
LI

TENQ0823 CF243322 Sem similaridade Confirma 0,95 Variação de expressão

A4-I04 C06 CB923896 Tc triparedoxina Confirma 1,4 e 1,0 Variação de expressão

TENF0593 AA676068 Sem similaridade Confuma 0,9 Variação de expressão

TENF0426 AA532 101 Sem similaridade Não analisado ND ND

TENU2842 AI069865 L. major proteína Não analisado ND ND
ribossômica 40S S13

TENF0228 AA532138 Sem similaridade Confirma 1,7 eO,4 Variação da intesidade
dos transcritos

Seqüências com expressão reduzida em todas as cepas de cardíacos quando comparadas com as cepas de
assintomáticos (n=4 sondas de 800; 0,5%)

TENF0103 AA525713 Sem similaridade Não confirma 2,0 Não varia

TENF0853 AI717798 Sem similaridade Confirma 2,4; 1,3 e Variação de expressão e

0,95 do tamanho dos
transcritos

D2-PIOI EOI CB923590 L donovaniciclofilina Confirma 2,6 e 1,3 Variação de expressão e

1,0 do tamanho dos
transcritos

TENF0280 AA532175 Sem similaridade Não analisado ND NO

a A melhor similaridade obtida pelos programas BLASTN e/ou BLASTX (E ~ 10-5
)

b Confirma variação entre as cepas dos dois grupos
c Tamanho do transcrito identificado no Northern blot

ND-dado não disponível
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5.4. Análise da expressão gênica defibroblastos humanos infectados com duas cepas de T.

cruzi (Estágio no Exterior)

Confonne descrito na Introdução, Vaena de Avalos et a!. (2002) analisaram a

expressão de genes em fibroblastos humanos (HFF) infectados com a cepa Y de T. cruzi.

Nesse estudo, utilizando lâminas com 27.000 cDNAs humanos, foi observado que T. cruzi

não índuz expressão de genes nas primeiras horas de infecção (2, 40u 6 h). Após 24 horas,

foi observada uma alteração significativa na abundância de transcritos de HFF, com

indução de cerca de 106 genes. Alguns resultados foram confinnados por Northern blot

(Vaena de Avalos et aI., 2002).

Julgamos interessante íniciar experimentos-piloto para investigar a resposta

transcricional de células humanas à infecção com cepas de T. cruzi isoladas de pacientes

com distintas manifestações da doença de Chagas. Para este fim, nosso laboratório iniciou

uma colaboração com o Dr. David Munroe (Diretor do Laboratório de Tecnologia

Molecular do Instituto Nacional do Câncer do NlH, em Frederick, EUA) que disponibilizou

a infraestrutura do Centro e microarranjos de genes humanos.

Dessa forma, entre outubro de 2003 e janeiro de 2004, realizei um estágio no NCI

SAIC. Em função da limitação de tempo, decidímos fixar alguns parâmetros: (í)

fibrohlastos humanos, como célula hospedeira; (ií) a cepa VLIO, isolada de indivíduo

assintomático e a cepa 147 isolada de indivíduo com cardiopatia severa, como cepas

infectantes; e (iíí) 24 horas pós-infecção, como tempo de análise. A expressão diferencial

de genes nas duas cepas havia sido analisada nos experimentos descritos no item 5.3.

Ambas as cepas provém de Minas Gerais.

5.4.1. Obtenção de formas infectantes e infecção de monocamadas

Em nosso laboratório no IQ, realizamos todos os experimentos de infecção de

monocamadas de fibroblastos (ver Material e Métodos). Fonnas epímastigotas de ambas as

cepas foram diferenciadas em tripomastigotas metacíclicos em meio LIT contendo 10% de

meio Grace (Zingales et aI. 1997a). Os metacíc1icos foram utilizados para infectar

monocamadas de fibroblastos humanos. A partir do oitavo ao décimo dia pós-infecção,
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tripomastigotas e amastigotas começaram a eclodir das células. Estas formas foram

utilizadas nas infecções posteriores das monocamadas. Verificamos o fenômeno

interessante de que a cepa 147 originava quase exclusivamente tripomastigotas, ao passo

que para a cepa VL1 Oamastigotas eram predominantemente recuperados no sobrenadante

das culturas. Este fato ilustra diferenças biológicas entre as cepas.

Os tripomastigotas da cepa 147 (25 x 106 de parasitas) e a mistura de amastigotas e

tripomastigotas de VLI0 (15 x 106 de parasitas) foram incubados com os fibroblastos por

24h.

5.4.2. Isolamento de RNA

Após 24 horas de infecção, as monocamadas foram lavadas com PBS e o RNA total

foi extraído. Ao mesmo tempo, células humanas foram cultivadas com meio condicionado

de parasitas (MCP) de ambas as cepas (ver Material e Métodos), também por 24h. Após

esse período o RNA dos fibroblastos também foi extraído, assim como o de fibroblastos

não infectados. Esta última preparação foi usada como RNA de referência para todas as

hibridizações dos microarranjos. A qualidade do RNA foi analisada em gel agarose 0,8%.

Dois experimentos independentes para cada cepa, foram realizados caracterizando duas

réplicas biológica. A Figura 26 mostra o padrão de migração do RNA das amostras após

coloração com brometo de etídio. Observa-se a integridade do rRNA 18S e 28S nas

amostras extraídas de fibroblastos incubados com MCP de 147; infectados com VLI0 e não

infectados (Figura 26 canaletas 2 a 4). Por outro lado, em fibroblastos infectados com a

cepa 147 (Figura 26, canaleta 1) verificamos integridade do rRNA 18S e ausência do rRNA

28S. Já na amostra extraída de fibroblastos cultivados com MCP da cepa VLI0 (Figura 26,

canaleta 5), o RNA está ausente provavelmente por ter havido degradação durante a

purificação. Por conseguinte, esta peparação não foi analisada subseqüentemente. Também

não foi hibridizada com o microarranjo a preparação de RNA obtida dos fibroblastos

incubados com MCP da cepa 147.
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Tabela 14. Sondas3 diferencialmente expressas em fibroblastos humanos infectados (FHNI)

com a cepa 147 (paciente com a forma cardíaca) por 24 horas em relação a fibroblastos não

infectados (FHN)

Nome do gene Razão de hibridização

FHN/FHNI

Genes com expressão reduzida em fibroblastos infectados

cvtochrome P450, family 7, subfamily B, polypeptide 1 3,2
leucine rich repeat containing 4 1,5
cytochrome c oxidase subunit VIc 1,8
synaptotagmin III 2,1
spectrin, beta, non-ervthrocvtic 1 1,9
hypothetical protein FLJ13456 1,8
upstream regulatory element binding protein 1 1,8
chromosome 14 open reading frame 127 1,7
Homo sapiens clone FLB9131 PR02459 rnRNA 1,7
Homo sapiens rnRNA; cDNA DKFZp586I041 (from clone 1,7
DKFZp586I041)
Kruppel-associated box protein 1,7
deiodinase, iodothyronine, type I 1,6
DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 46 1,7
alanine-glyoxvlate aminotransferase 2 1,6
protease, serine, 15 1,6
Chromosome 20 open reading frame 186 1,6
ubiquitin specific protease 34 1,6
a disintegrin and metalloproteinase domain 10 ADAM10 1,5
iduronate 2-sulfatase (Hunter svndrome) 1,6
solute carrier organic anion transporter family, member 1B3 1,5
Putative prostate cancer tumor suppressor 1,8
hypothetical protein FLJ1236 1,6
hypothetical protein LOCl16064 1,6
Homo sapiens, clone IMAGE:3916023, rnRNA, partial cds 1,5
Homo sapiens rnRNA; cDNADKFZp43400919 1,5
hypothetical protein FLJ32011 1,5
hypothetical protein MGC2793 1,5
Genes com expressão aumentada em fibroblastos infectados

heme oxygenase (decycling) 1 0,25

aNota: preferimos elencar as sondas com sua nomenclatura em inglês
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Tabela 15. Sondas adiferencialmente expressas em fibroblastos humanos infectados (FHNI)

com a cepa VL10 (paciente assintomático) por 24 horas em relação a fibroblastos não

infectados (FHN).

Nome do gene Razão de hibridização

FHNIIFHN

Genes com expressão aumentada em fibroblastos infectados

heme oxygenase (decycling) 1 5,0

Homo Homo sapiens similar to hypothetical protein 1,5
DKFZp434Al71 (LOC340012), rnRNA
ESTs, Weakly similar to FRHUL ferritin light chain 1,6
[Usapiens]
chemokine (C-C motif) ligand 26 1,6
meprin A, alpha (PABA peptide hvdrolase) 1,6
SH3 domain binding glutamic acid-rich protein like 3 1,6
alkaline phosphatase, intestinal 1,7
prolyl endopeptidase 1,7
ATPase, H+ transporting, lysosomal9kDa, VO subunit e 1,7
ribosomal protein S9 1,6
Homo sapiens cDNA: FLJ21436 fis, clone COL04279 1,8
cyclin Dl (pRAD1: parathyroid adenomatosis 1) 2,0
potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 1 2,5
FLJ20758 protein 1,5
thioredoxin domain containing 5 1,6
cysteine-rich motor neuron 1 1,8
Genes com expressão reduzida emfibroblastos infectados

insulin-like growth factor binding protein 5 0,37

aNota: preferimos elencar as sondas com sua nomenclatura em inglês

5.4.4. Validação dos dados do microarranjo

Para validar alguns resultados obtidos no microarranjo, a expressão diferencial de

alguns genes foi analisada por ensaio de RT-PCR (real time-PCR). O padrão obtido para

duas dessas sondas é mostrado na Figura 27. A primeira fita de cDNA foi sintetizada

utilizando-se o Omniscript kit da Qiagen. O PCR em tempo real foi realizado através do

sistema ABI 7900 Sequence Detection System (Applied Biosystems). A análise dos dados

foi feita através do ABI 7900 software e a normalização foi feita utilizando-se valores

•
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encontrados com o gene de rRNA 18S humano. A razão final dos corantes para cada gene

foi calculada em relação a fibroblastos não infectados.

Na Figura 27A, a análise do RT-PCR indica que o gene da heme oXlgenase

apresenta indução de expressão nas células infectadas com a cepa 147 de 80 vezes. Valores

desta magnitude também foram encontrados no RNA extraído de células incubadas com

MCP de 147 (150 vezes) e no RNA extraído de fibroblastos infectados com VLI0 (60

vezes). Os resultados obtidos no microarranjo são bem mais baixos. Observa-se uma

indução de 4 vezes nas células infectadas com 147 (Tabela 14) e de 5 vezes nas células

infectadas com a cepa VLI0 (Tabela 15).

Na Figura 27B a análise do RT-PCR indica que o gene da Proteína 5 ligante do fator

de crescimento do tipo insulina apresenta repressão de expressão de 6 vezes nas células

infectadas com VLI0, confirmando o resultado de microarranjo que demonstrou repressão

de 2,7 vezes desse gene (Tabela 15).
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Figura 27 - PCR em tempo
real com oligonucleotídios
correspondendo aos genes da heme
oxigenase (A) e gene proteína 5
ligante do fator de crescimento do
tipo insulina (B). Em A amostras
de RNA isoladas de células não
infectadas (l); células infectadas
com a cepa 147 (2); células
cultivadas com MCP de 147 (3)
células infectadas com a cepa
VLlO (4). Em B amostras de
RNA isoladas de células não
infectadas (l ); células infectadas
com a cepa VLlO (2). Valores de
razão positivos indicam que o gene
está induzido em relação ao
controle. Valores de razão
negativos indicam que o gene está
reprimido em relação ao
controle/referência. Todas as
comparações foram feitas
utilizando as células não infectadas
como referência.
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6. DISCUSSÃO

6.1. Construção e validação dos microarranjos de DNA para o estudo da expressão

diferencial de genes e de genômica comparativa em cepas de T. cruzi.

6. 1.1.Caracterização das ESTs

Com o objetivo de validar microarranjos de DNA para a análise da expressão

diferencial de genes de genômica comparativa em T. cruzi, solicitamos aos Drs. A. Brandão

e W. Degrave da FIOCRUZ cerca de 700 ESTs obtidas de bibliotecas normalizadas e não

normalizadas de cDNA da forma epimastigota de CL Brener. Ambas bibliotecas foram

construídas no laboratório do Dr. E. Rondinelli (UFRJ) e o inserto foi clonado

direcionalmente (detalhes em Urmenyi et aI., 1999). A biblioteca normalizada foi

construída no vetor pT7T3-Pac (pharmacia) e o inserto é flanqueado pelos promotores T7 e

M13 Forward, no lado 5' do cDNA, e promotores T3 e M13 Reverse, no lado 3' (Urmenyi

et aI., 1999). A biblioteca não normalizada foi construída no vetor pSport 1 (Invitrogen) e o

inserto é flanqueado pelo promotor T7, no lado 5' do cDNA, e pelo promotor SP6 no lado

3' (Urmenyi, comunicação pessoal).

As ESTs possuem em média 800 pb e suas seqüências, depositadas em bancos de

dados, foram obtidas principalmente a partir da extremidade 5' do cDNA e referem-se, em

média, a cerca de 300 pb. Os pesquisadores da FIOCRUZ nos cederam 710 clones de ESTs,

sendo que 661 provinham de uma biblioteca de cDNA normalizada (anotadas como TENF)

e 49 de uma biblioteca não normalizada (anotadas como TEUF).

A seqüência nucleotídica estava disponível para 576 ESTs. Desta forma,

seqüenciamos as 134 ESTs restantes e depositamos as seqüências no dbEST do GenBank.

Utilizamos três abordagens para a obtenção do DNA das ESTs para o seqüenciamento: (a)

minipreparação do DNA plasmidial por lise alcalina a partir de colônias transformadas; (b)

amplificação do inserto por PCR de colônia e (c) amplificação direta a partir dos plasmídios

recebidos (diluição 1:50). Este último método é mais vantajoso, por ser mais rápido. Dentre

as 134 ESTs, 90% foram seqüenciadas a partir da extremidade 5' do cDNA (iniciador T7) e

somente 10% foram seqüenciadas a partir da extremidade 3' do cDNA (iniciador T3). O
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seqüenciamento a partir desta extremidade é mais problemático devido à presença da cauda

de poli A.

6.1.2. Anotação das ESTs

A anotação das ESTs foi feita inicialmente com seqüências individuais utilizando-se

o próprio NCBI para fazer as buscas de similaridade. Implementamos no laboratório dois

métodos para fazer um BLAST semi-automático. A primeira abordagem consistiu em fazer

"download" do programa BLAST e de alguns bancos como "nr" e "DBEST" em nosso

computador e tentar fazer as buscas de similaridade somente utilizando nossos

computadores. Essa abordagem é mais dificil pelo fato de os nossos computadores não

terem memória suficiente para toda essa operação. De qualquer forma, ter o programa

BLAST instalado no nosso computador foi muito útil, pois pudemos analisar nossas

seqüências contra pequenos bancos criados por nós. Nesses bancos pudemos colocar

seqüências de vetor, sítios de clonagem, etc, e, através do BLAST, "limpar" as seqüências.

A outra abordagem foi a utilização de um serviço que o próprio NCBI disponibiliza, onde

podemos enviar todas as seqüências que se deseja analisar ao NCBI e a resposta da análise

de similaridade é obtida no dia seguinte. Esta abordagem é claramente mais funcional.

Outra ferramenta que utilizamos é o programa Phred para a análise da qualidade das

seqüências. Utilizamos como padrão de qualidade um índice maior ou igual a 20, de acordo

com o programa Phred. Esse programa está disponível na página http://lbm.fmvz.usp.br/

O conjunto dos dados de similaridade das 134 ESTs obtido pelo BLASTX e

BLASTN indica que 48% das seqüências (n=64) apresenta similaridade em bancos de

dados (36% com seqüências de T. cruzi e 12%, com seqüências de outros organismos).

Entre as seqüências com similaridade com genes de T. cruzi, encontramos histonas,

mucinas, quinases, desidrogenases, e outras classes de genes. Observamos também que 70

seqüências (52%) não têm similaridade com seqüências depositadas, podendo ser

específicas de T. cruzi. Porcel et ai. (2000) analisaram 3.054 seqüências de CL Brener,

encontrando, com os programas BLASTN e BLASTX, 33% de similaridade e 67% de não

similaridade com seqüências depositadas em bancos de dados. Verdun et aI. (1998), que

analisaram 1.949 ESTs de CL Brener, obtiveram a mesma porcentagem de seqüências sem
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similaridade. O aumento de similaridade de nossas seqüências, comparado com os

trabalhos citados acima (de 33% para 48%) pode ter ocorrido pelo: a) aumento do número

de seqüências depositadas nos bancos; b) análise mais cuidadosa dos nossos dados por ter

sido realizada por inspeção visual de cada seqüência e c) o baixo número de seqüências

analisadas (n=134), que pode tornar o estudo mais tendencioso. Essa última hipótese é

sustentada pelo fato de que quando analisamos todas as ESTs colocadas nas lâminas, 710

EST no conjunto A e 755 no conjunto B, encontramos 75% e 70% de não similaridade

respectivamente. Esses valores são muito mais próximos aos encontrados por Verdun et aI.

(1998) e Porcel et aI. (2000).

As duas categorias funcionais mais representadas nas 730 seqüências do conjunto A

de lâminas são: proteínas envolvidas na síntese protéica (24%) e em vias metabólicas

(16%). Porcel et aI. (2000) e Verdun et aI. (1998) encontraram, respectivamente, 24% e

23,3% de seqüências envolvidas em síntese protéica, concordando com nossos resultados.

Em relação a proteínas envolvidas no metabolismo, Porcel etal. (2000) observaram 24% de

similaridade, enquanto Verdum et aI. (1998) obtiveram 7,9%. Isso poderia ocorrer devido à

particularidade das seqüências analisadas ou diferenças de classificação de determinados

genes que podem ser colocados em categorias diferentes.

Outra categoria interessante encontrada em nossas 730 seqüências foi a de genes

que codificam antígenos de superficie celular. Verdum et aI. (1998) encontraram 10,9% de

similaridade com essa categoria, enquanto nós encontramos um valor de similaridade para

essa categoria de 14%. Vale lembrar que essa categoria de genes é interessante uma vez que

os produtos gênicos podem estar relacionados com a infectividade e morfologia do parasita.

A título de exemplo: De Jesus et aI. (1993) reportaram que a deleção do gene que codifica a

proteína de superficie GP72 de T. crozi, por integração dirigida, causa uma drástica

mudança morfológica do parasita, ocasionando a perda da região de ligação do flagelo à

membrana da célula. Ruiz et aI. (1998) descreveram que em cepas do grupo T. crozi n (Y e

CL) não há expressão de gp90. Estas cepas infectam muito bem células de mamíferos em

cultura, ao contrário de cepas de T. crozi I (Dm28 e G), que expressam a gp90 e infectam

pouco monocamadas de células. Lembramos que cepas de T. crozi n predominam no ciclo

doméstico e estão associadas à doença de Chagas, ao passo que o grupo T. crozi I
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predomina no ciclo silvestre e, em humanos, determinaria manifestações clínicas mais

brandas (Zingales et aI., 1998).

6. 1. 3.Outros genes utilizados na construção do microarranjo

Para a construção do conjunto A e B de lâminas além das 710 E8Ts, incluímos 20

seqüências de várias cepas do parasita, que representam genes que codificam proteínas,

RNAs e regiões não-codificadoras (ver Tabela 2).

A seguir descreveremos algumas características destas seqüências.

No microarranjo imobilizamos três genes de rRNA: 188 da cepa G e da cepa Y e

2480. da cepa Y. Os genes que codificam os rRNAs 188, 2480. e 248~ e alguns rRNAs de

pequeno tamanho (rRNAs 81-86) estão agrupados em um mesmo segmento de DNA de

aproximadamente 30 kb denominado cistron ribossômico (Hernandez et aI., 1988). Existem

cerca de 120 cópias do cistron ribossômico por genoma haplóide, dispostas em tandem e

separadas por regiões denominadas espaçadores intergênicos (Castro et aI., 1981). Em

algumas cepas os genes podem estar em uma única banda cromossômica, indicando um

único focus contendo várias cópias do cistron ou podem estar em dois foci situados em dois

cromossomos, que podem ser considerados cromossomos "homólogos" de tamanhos

diferentes (pedroso et aI., 2003). O inserto contendo a seqüência do rRNA 2480. foi

purificado do plasmídio que o continha e utilizado como sonda em membrana contendo o

DNA de bandas cromossômicas de várias cepas (Figura 5). Observamos que a sonda

hibridiza com bandas de tamanho molecular diferente nas cepas, ilustrando a variabilidade

genética das mesmas, mas elevada similaridade de seqüência.

Uma seqüência interessante colocada no microarranjo é derivada do gene da RNA

helicase da família das DEAD-box, uma vez que foi anteriormente demonstrado que a

transcrição deste gene é 8 a 10 vezes maior em tripomastigotas metacíclicos de CL Brener

em relação a epimastigotas (Diaz-Afiel et aI., 2000). Para obter a seqüência, clonamos e

seqüenciamos um fragmento da extremidade 3' terminal do gene da RNA helicase. Um

BLA8T contra seqüências do banco de dados forneceu uma similaridade de 99% com o

próprio gene da RNA helicase depositado no banco. A sonda donada foi hibridizada com

um 80uthem blot de DNA de várias cepas de T. cruzi digerido com Pst I (Figura 6). Tendo
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em vista que o gene da RNA helicase é um gene de cópia única por genoma haplóide

(Diaz-Aiíel et al, 2000), esperávamos encontrar hibridização com apenas uma banda de 2,7

kb na cepa CL Brener, já que esse é o tamanho do fragmento obtido por digestão com a

enzima Pst I (Diaz-Aiíel et al, 2000). No entanto, encontramos duas bandas, a banda

esperada de 2,7 kb e uma outra de 1,15 kb. Uma vez que T. cruzi é um organismo diplóide,

é possível que as duas bandas de hibridização correspondam a cada um dos "aleios" do

gene da RNA helicase. Diferenças de seqüência em alelos de genes de T. cruzi já foram

demonstradas (Henriksson et al, 1990). De fato, dados de mapeamento do gene da RNA

helicase nos cromossomos de CL Brener indicam hibridização com uma banda de 2,6 Mpb

e outra de 0,83 Mpb, que conteriam cada um dos alelos (Diaz-Aiíel et aI., 2000). Nos

experimentos realizados por nós confirmamos a hibridização com ambas as bandas

cromossômicas de CL Brener, apesar de a banda de 2,6 Mpb ter apresentado um sinal de

fraca intensidade e de dificil reprodução na foto (Figura 7). Observamos também

hibridização do gene da RNA helicase com bandas de diferentes tamanhos moleculares nas

diferentes cepas (Figura 7).

Outra seqüência colocada no microarranjo, designada como mini exon (ME),

codifica o RNA da seqüência líder (exon e intron) e a região intergênica não transcrita. A

seqüência líder (exon) possui 39 pb e está presente na extremidade 5'de todos os rnRNAs

de tripanossomatídios. O gene que codifica o ME apresenta-se em arranjo similar aos

RNAs ribossômicos. Existem cerca de 200 cópias do gene, arranjadas em tandem e

localizadas em um único locus (revisto em Brener et al, 2000).

O gene B 11 codifica uma proteína com similaridade com transcriptase reversa e

corresponde a um retrotransposon. Há cerca de 2.000 cópias por genoma haplóide (Martin

et aI., 1995), que estão distribuídas em diferentes cromossomos (Vargas et al, 2004).

Genes que codificam vários antígenos de superfície também foram colocados na

lâmina incluindo: o gene que codifica o antígeno imunodominante B13 (140/116 KDa),

expresso apenas na superfície da forma tripomastigota (Gruber & Zingales, 1993) e o gene

do antígeno B12 (200 kDa) (Gruber & Zingales, 1993); genes que codificam a

glicoproteína de superfície GP82 (estágio-específica de formas tripomastigotas

metacíclicas) e a GP85 (gp85/sialidase), ambos genes de múltiplas cópias. A GP85 pertence

1 família n da super-família das sialidases/gp85. Essa família reúne glicoproteínas de
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massas moleculares de 70-90 kDa, presentes na superficie das formas amastigota e

tripomastigota e sem atividade enzimática. Tanto a Gp85 quanto a Gp82 estão envolvidas

na penetração do parasita na célula hospedeira (Teixeira & Yoshida, 1986). As seqüências

depositadas na lâmina correspondem às regiões das ORFs que possuem os motivos Asp

Box e Fn3 (revisto em Brener et al., 2000). A Gp82, por ser estágio-específica, é um

controle interessante para a análise da expressão diferencial de genes entre formas

epimastigotas e metacíclicas. No entanto, pode ocorrer hibridização cruzada entre o cDNA

da Gp82 e da GP85 por causa das regiões de Asp Box e Fn3 presentes em ambos os genes

(Araya et aI., 1994).

A proteína flagelar lF8 que liga cálcio é uma proteína de 24 kDa que pode estar

envolvida na mobilidade do parasita. Existem várias copias deste gene no genoma de T

cruzi (Engman et ai., 1989).

O gene de actina 2, que foi depositado na lâmina, corresponde a um "house keeping

gene" que, em teoria, seria expresso continuamente. O gene do fator de elongação 1

codifica uma proteína que tem um papel central na biossíntese de proteínas em eucariontes.

No caso de T. cruzi pode também estar envolvido na apoptose (Billaut-Mulot et aI., 1996).

O gene da SLA (Spliced leader associated RNA) é um membro da classe dos "small

nuclear RNAs" que está envolvido na modificação de RNAs ribossômicos. Existem mais

de 10 cópias deste gene por genoma haplóide (Roberts et aI., 1998).

Uma sequência que também foi colocada na lâmina é a região telomérica de

tripanossomatídios. Esta consiste de repetições em tandem da seqüência de 6 pb 

5'ccctaa3'. O DNA telomérico está associado a uma série de proteínas, e esses complexos

são importantes na manutenção da integridade cromossômica, evitando sua degradação.

Esta sequência não é expressa (Blackbum & Challoner, 1994). Também foi aplicada a

seqüência sub-telomérica de T cruzi que possui seqüências homólogas aos genes das

famílias das gp85/sialidase importantes para a patogênese do parasita (Chiurillo et aI.,

1999).

Imobilizamos seqüências repetitivas de DNA, como o elemento C6, representado

por 1000 cópias por genoma haplóide (Araya et aI., 1997), e a seqüência de 195 pb

(minisatélite) (Gonzalez et aI., 1984), isolada das cepas Silvio e Y. O número de cópias
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estimado para os minisatélites é de 120.000. Estas cópias estão organizadas em tandem e

estão localizadas em vários cromossomos (Elias et aI., 2003).

Os genes comentados acima fazem parte dos conjuntos A e B das lâminas

construídas. Os genes discutidos abaixo fazem parte somente do conjunto B.

Tripanotiona redutase é uma enzima chave na proteção de tripanossomatídeos

contra os efeitos letais do estresse oxidativo. Seu papel importante no metabolismo de

peróxidos foi mostrado através de "knockout" condicional desse gene em células de T.

brucei. Após o "knockout" as células passaram a apresentar hipersensibilidade a estresse

oxidativo (Krieger et aI., 2000).

Diidrofolato redutase (DHFR)-timidilato sintetase (TS) é uma proteína bifuncional

monomérica envolvida na síntese de 2'-desoxitimidilato. O domínio de DHFR é encontrado

na região amino terminal e o domínio TS é encontrado na região carboxila do polipeptídeo

(Reche et aI., 1994).

A proteína reparadora de "mismatch" de DNA é uma enzima envolvida no reparo de

DNA. Esse gene é constitutivamente expresso em todas fases de vida de T. cruzi e está

representado no genoma desse organismo como um gene de cópia única (Augusto-Pinto et

aI.,2001).

O transportador de hexose que imobilizamos na lâmina faz parte da superfamília

dos transportadores de glicose. Esse gene é similar a transportadores de glicose de T. brucei

e de Leishmania e no genoma de T. cruzi é representado em oito seqüências repetitivas em

tandem (Tetaud etaI., 1994).

A proteína de choque térmico 70 é codificada pelo gene hsp70 que está organizado

em pelo menos 10 seqüências repetitivas em tandem no genoma de T. cruzi. Essa seqüência

possui grande homologia com a seqüência de hsp70 de T. brucei e de outros organismos

(Requena et aI., 1988).

Outros dois antígenos também foram imobilizados no conjunto B: antígeno H49 e

JL8. O antígeno H49 é um antígeno imunodominante com repetições seriadas de

aminoácidos associado ao citoesqueleto, com peso molecular de 300 kDa e participa da

ligação do corpo celular com o flagelo (Cotrim et aI., 1995). O antígeno JL8 é outro

antígeno repetitivo de T. cruzi (Levin et aI., 1989).
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6.1.4. Agrupamento das seqüências depositadas nas lâminas

Realizamos um agrupamento ("clusterization") das 730 seqüências do conjunto A

com o programa Cap 3 e verificamos a presença de 51 agrupamentos com 2 a 5 seqüências

cada e 614 "singletons" (agrupamentos com uma única seqüência), o que perfaz um total de

665 (84%) seqüências únicas. Para o conjunto B, o agrupamento das 787 seqüências

mostrou 57 agrupamentos com 2 a 6 seqüências e 657 "singletons", o que representa 713

(90%) seqüências únicas. Além disto, no conjunto B também aplicamos 10 ESTs que não

conseguimos seqüenciar. Desta forma, este conjunto contém 797 seqüências de T. cruzi.

O mapa detalhado dos conjuntos A e B de lâminas pode ser encontrado no CD

anexo.

6.1.5. Estudo de genômica comparativa e expressão diferencial de genes em Silvio e CL
Brener

Nota: Os estudos relatados nos itens 6.1.5 e 6.1.6 estão descritos no artigo Baptista et aI.,

(2004) que pode ser consultado em formato pdfno CD anexo.

Tendo em vista a grande diversidade biológica das cepas de T. cruzi, é esperado que

a comparação genômica entre isolados forneça dados importantes, por exemplo, para

estudos de epidemiologia molecular. Todavia, a comparação genômica baseada na

seqüência nucleotídica de várias cepas, não é viável. Como alternativa, a comparação

genômica entre microorganismos tem sido investigada com o auxílio de hibridizações em

microarranjo (Koide et aI., 2004; Oliveira et ai., 2002). Nesse contexto, estudos pioneiros

analisaram diferenças entre Mycobacterium tuberculosis, M bovis e cepas de BCG e

identificaram várias regiões de cromossomos e ORFs que estavam deletadas nas cepas

atenuadas (Behr et aI., 1999). Mais recentemente, utilizando-se microarranjos de DNA

humano, amplificações e deleções de regiões gênicas, resultantes de anomalias

cromossômicas, foram identificadas na linhagem HL-60 de tumor mielógeno, quando

comparada com leucócitos normais (Ulger et aI., 2003). No presente estudo, nós avaliamos

a possibilidade de utilizarmos microarranjos de DNA contendo predominantemente ESTs

de CL Brener para estudos de genômica comparativa e expressão gênica em isolados de T.

cruzi.
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Para a análise de genômica comparativa, escolhemos cepas dos grupos T. cruzi I

(Silvio) e T. cruzi II (CL Brener). O uso de métodos estatísticos rigorosos ao invés de

simplesmente relatar variações na razão de hibridização está se tomando um padrão para a

análise de experimentos de microarranjo. Recentemente, o uso do valor P do teste-t

permitiu a identificação, com elevada confiança, de vários genes que apresentam expressão

regulada em menos de duas vezes durante a diferenciação de formas procíclicas para

metacíclicas em L. major (Saxena et aI., 2003). Nós usamos o critério de corte p~ 0,01 na

análise estatística dos dados do microarranjo para definir hibridizações diferenciais com os

alvos de cDNA ou DNA.

A hibridização da lâmina com o DNA genômico de Silvio e CL Brener mostrou que

todas as sondas imobilizadas hibridizavam com ambos os DNAs. Entretanto, 37 seqüências

(37/730; 5,0%) deram maior sinal com o DNA de Silvio, enquanto 31 sondas (31/730;

4,2%) apresentaram situação inversa. Esse resultado sugere diferenças genômicas entre os

isolados, que podem refletir variação no número de cópias gênicas e/ou variação na

similaridade da seqüência. A hibridização do DNA das duas cepas com a sonda

representada pelo DNA genômico fragmentado de CL Brener mostrou razão CL

Brener/Silvio de 1,4. Esse resultado pode ser devido à abundância de seqüências repetitivas

em CL Brener e/ou diferenças de similaridade de seqüência. Em favor da primeira hipótese,

observamos que a sonda de DNA satélite de 195 pb, a seqüência reiterada mais abundante e

que corresponde a 10% do genoma de T. cruzi, está com com razão CL Brener/Silvio de

6,5. Esses resultados são consistentes com conclusões anteriores de nosso grupo, via

hibridização de cromossomos e quantificação do número de cópias, de que o DNA satélite

é 6 vezes mais abundante em CL Brener quando comparado com Silvio (Elias et aI. 2003).

O cistron de RNA ribossômico dos tripanossomatídeos é constituído pelos genes de

rRNA 18S, 24Sa e 24S~ e genes de RNA pequenos. O cistron é transcrito em precursores

de RNA de alto peso molecular pela RNA polimerase I sensível a a-amanitina (revisto por

Clayton, 1988). Os dados do microarranjo sugerem aumento de 3 a 5 vezes no número de

unidades de cistrons ribossômicos em Silvio quando comparado com CL Brener. De fato,

razões de hibridização Silvio/CL Brener de 2,8 a 5,8 foram obtidas para sondas

representando os genes ribossômicos 18S (três sondas), 24Sa (uma sonda) e 24S~ (uma

sonda) (Tabela 6). Esse aumento concomitante na razão de hibridização das três espécies de
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rRNA é coerente com sua organização na unidade de transcrição do cistron. Esse dado e o

fato de as seqüências de rRNA 18S de Silvio e CL Brener apresentarem 99% de

similaridade apóiam a conclusão do aumento do número de cópias das unidades de rDNA

em Silvio e indicam a confiabilidade dos dados do microarranjo. Apesar disso, não

observamos aumento de transcritos de rRNA em Silvio, quando comparado com CL Brener

(experimento de hibridização com cDNA). Esse fato pode ser resultante de diferenças na

atividade dos promotores de rRNA e eficiência dos fatores de transcrição nas duas cepas.

De fato, foram reportadas divergências na atividade das regiões promotoras de rDNA em

cepas de T. cruzi (Floeter-Winter et aI., 1997, Nunes et aI., 1997, Stolfet al., 2003). Assim,

o aumento no número de cópias do rDNA em Silvio poderia refletir um fenômeno de

resposta compensatória. A consistência entre as conclusões derivadas da análise de

microarranjos em relação a DNA satélite e genes de rRNA e dados previamente publicados

sugerem que microarranjos são adequados para análises de genômica comparativa em T.

cruzi.

Por outro lado, para a sonda designada como miniexon (Tabela 6), que representa o

gene de seqüência líder (exon e intron) e a região intergênica não transcrita, observamos

uma razão de hibridização do DNA Silvio/CL Brener de 21,52 (Ps. 0,01) (Tabela 6). Nesse

caso, a diferença de hibridização muito provavelmente é resultante da diferença de

similaridade de seqüência. De fato, o alinhamento da seqüência dos exons de 39 pb e

introns de 73 pb do gene de miniexon de quatro cepas indicou aproximadamente 98% de

identidade, enquanto somente 57-59% de identidade foi observada entre as regiões

intergênicas que variam de 484 a 494pb (Souto et aI., 1996). Para Silvio e CL Brener, nós

verificamos que a similaridade das regiões é de 57,9%. Não foi verificada variação de

expressão na sonda de miniexon entre Silvio e CL Brener.

Várias sondas com hibridização diferencial foram confirmadas por experimentos de

Southem blot com DNA genômico dos dois isolados (Figura lIA). Uma das sondas,

TENF0426, que no microarranjo apresenta razão de hibridização CL Brener/Silvio = 2,7,

foi usada como sonda em Southem blots com DNA de nove isolados (Fig. 11B).

Verificamos diferenças na quantidade dessa seqüência no genoma dos isolados, mas não

observamos correlação entre a abundância da seqüência TENF0426 e o grupo ao qual os
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isolados pertencem (T. cruzi I ou T. cruzi II). O padrão de hibridização sugere que

TENF0426 seja um DNA repetitivo que ainda não foi caracterizado em T. cruzi.

Uma vez que a lâmina de microarranjo contém predominantemente sondas de CL

Brener, a análise de genômica comparativa é unidirecional e representa somente um

subconjunto das diferenças entre os isolados. Ou seja, seqüências somente encontradas no

genoma de Silvio não serão evidenciadas em nossos arranjos. Contudo, essa abordagem

permite a comparação genômica entre CL Brener e outros isolados, e entre diferentes cepas.

Essa informação é valiosa para os projetos de seqüenciamento e para estudos da

diversidade genética em T. cruzi.

Para validar os microarranjos para estudos de expressão diferencial de genes, a

lâmina do conjunto A foi hibridizada com cDNA de CL Brener e Silvio. A hibridização

com a sonda contendo DNA de CL Brener fragmentado mostrou razão CL Brener/Silvio de

1,1, sugerindo que o experimento era válido. Observamos que 11,5% das sondas (84 de

730) estavam diferencialmente expressas em epimastigotas de fase mid-Iog de CL Brener e

Silvio e apresentavam uma razão de sinal de 1,6 a 6,5 (Tabela 7). A comparação dos dados

de hibridização dos microarranjos com o DNA genômico e com cDNA das cepas CL

Brener e Silvio permitiu concluir que não há uma correlação entre a abundância de

determinado gene e seu nível de expressão. De fato, somente 20% das sondas com aumento

no nível de expressão em Silvio ou CL Brener apresentaram hibridização diferencial com

DNA genômico. Em alguns casos, verificamos que seqüências com maior hibridização com

o DNA genômico de uma cepa eram mais expressas na outra. Essa observação sugere

controle na expressão gênica e/ou diferenças de similaridade de seqüência. Ensaios de "run

on nuclear" e experimentos realizados em epimastigotas permeabilizados com detergente

mostraram que a atividade de transcrição não é diretamente proporcional ao número de

cópias gênicas (Elias et aI., 2001). De fato, a seqüência de satélite de 195pb, que apresenta

em torno de 105 cópias no genoma da cepa Y (Sloof et aI., 1983a; Gonzalez et aI., 1984), é

transcrita somente 103 vezes mais que os genes de cópia única. O mesmo é verificado para

genes de múltiplas cópias que codificam mucinas e glicoproteínas de 85 kDa (Elias et aI.,

2001). Os autores sugerem que algumas cópias desses genes abundantes podem estar

localizadas em domínios nucleares silenciosos tais como heterocromatina.



110

Vários dos genes diferencialmente expressos foram confirmados por Northem blot.

Observamos que as razões de hibridização no microarranjo eram quase sempre menores

que as razões de hibridização determinadas por análise densitométrica nos experimentos de

Southem e Northern blots. Essa discrepância foi verificada anteriormente e pode ser

causada pela competição entre os dois alvos fluorescentes, assim como pela não linearidade

dos sistemas de detecção (cfDihel et a/., 2002).

6.1.6. Expressão diferencial de genes em dois isolados de pacientes chagásicos

A expressão diferencial de genes foi investigada nas cepas Famema e Hem 179,

isoladas de pacientes chagásicos que apresentam a forma indeterminada da doença de

Chagas (Famema) e alterações cardíacas e digestivas (Hem 179). Observamos que

aproximadamente 2,5% (181730) das sondas apresentaram expressão diferencial nas formas

epimastigotas das duas cepas e que 9,0% (661730) das sondas mostraram razões de

hibridização diferentes nas formas infectantes (tripomastigotas metacíclicos). Não

comparamos a expressão gênica entre formas epimastigotas e tripomastigotas metacíclicos

de uma mesma cepa, pois 97% das sondas do microarranjo foram originadas de formas

epimastigotas. A análise da identidade das sondas diferencialmente expressas indica que

seqüências que pertencem a um mesmo agrupamento gênico apresentam mesmo

comportamento de expressão (Tabelas 8, 9 e 10). Esse fato também foi observado nos

genes com expressão induzida em CL Brener e Silvio. Esses dados mostram uma

consistência interna nos dados do microarranjo e que os resultados são confiáveis.

Outra indicação do controle de expressão gênica em T. crozi foi obtida quando

analisamos a expressão dos genes B12 e B13. Nosso grupo, com base na análise de

seqüência de clones genômicos, havia concluído previamente que o gene B13, que codifica

um antígeno de superficie de 140/116 kDa, é contíguo ao gene B12, que codifica um

antígeno de 230/200 kDa (Gruber & Zingales, 1993; Gruber, 1994). Os autores também

determinaram que esses genes estão separados por 1,5 kb e são transcritos na mesma

direção, sugerindo que os genes B13 e B12 podem ser transcritos em um RNA

policistrônico (Gruber & Zingales, dados não publicados). Dados do microarranjo indicam

que somente o gene B13 é induzido em ambas as formas epimastigota e tripomastigota
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metacíclico de Famema com uma razão de hibridização FamemalHem 179 = 1,90 (Tabela

10), enquanto o gene B12 é induzido somente em epimastigotas de Hem 179

(Hem/Famema = 1,89, Tabela 8). Esse dado sugere diferenças na estabilidade dos dois

transcritos e/ou regulação na expressão gênica nos estágios de desenvolvimento. A

expressão diferencial dos genes de amastina e tuzina no ciclo celular de T cruzi foi

reportada. Os dois genes são contíguos e transcritos em um mesmo pré-RNA policistrônico

(Teixeira et aI., 1994; 1995). A análise por Northern blot mostrou que o rnRNA de

amastina é 60 vezes mais abundante em amastigotas quando comparado com epimastigotas

e tripomastigotas e que os rnRNAs de tuzina são mantidos em um nível constante nos

estágios de desenvolvimento (Teixeira et aI. 1994; 1995).

Entre as 40 sondas mais expressas em epimastigotas e tripomastigotas metacíclicos

de Famema, quando comparado com Hem 179, 4 sondas coincidentes foram reconhecidas

pelos cDNAs de ambos os estágios de desenvolvimento. Entre elas estão uma EST que não

apresenta similaridade no banco de dado, duas ESTs com similaridade com proteínas que se

ligam ao RNA e o gene B13 (Tabela 10).

Oito sondas são mais expressas em epimastigotas e tripomastigotas metacíclicos de

Hem 179 quando comparado com Famema. Entre essas sondas está a seqüência de DNA

satélite de 195 pb. Esse resultado muito provavelmente reflete diferenças do número de

cópias no genoma dos dois isolados, como observado para CL Brener e Silvio (ver acima e

Elias et aI. 2003) (Tabela 10).

Três ESTs (TENF0045, TENF0857, TEUF0146), que estão mais expressas em Hem

179 quando comparado com Famema, apresentam alta similaridade com o gene que

codifica a subunidade 7 da NADH desidrogenase (N07) da cepa Silvio Xl O. Estes genes

pertencem ao mesmo agrupamento gênico, representando um controle interno da

confiabilidade dos resultados. A hibridização de Northern blots com TEUF0045 indica

ausência ou nível muito baixo desse transcrito em epimastigotas de cepa Y, quando

comparado com epimastigotas de quatro isolados, onde um rnRNA de 1,1 kb foi detectado

(Fig. 13D). Além disso, o transcrito de RNA de N07 foi detectado em epimastigotas de CL

Brener e está ausente ou muito menos abundante em tripomastigotas metacíclicos (Fig.

13D). O gene ND7 está localizado no DNA de maxicírculo e será discutido em mais

detalhes na seção 6.3.
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Nesse estudo, observamos que duas E8Ts (TENF0753 e TENQ0689), pertencentes

ao mesmo agrupamento gênico e que apresentam similaridade com cDNA que codifica

proteínas que se associam a rRNA 58 e à família de fosfoproteínas nucleares previamente

descritas em T. brocei e T. crozi (Li et ai., 2003, DaRocha et al., 2002), são mais

intensamente expressas em Famema em relação a Hem 179, tanto em epimastigotas (razão

de hibridização 2,9) quanto em tripomastigotas metacíclicos (razão de hibridização 5,6 a

6,2) (Tabela 10). Estudos de interferência de RNA (RNAi) mostram que esse gene é

essencial para a sobrevivência de T. brocei tanto na forma procíclica quanto na forma

sanguínea e que o produto codificado deve estar envolvido com a via de importação e/ou

montagem do rRNA 58 para a biossíntese de ribossomo (pitula et al., 2002). Apesar disso,

o papel funcional específico dessas proteínas no ciclo de vida de T. brocei e nas diferentes

cepas de T. crozi ainda precisa ser elucidado.

Regiões 8IRE ("short interspersed repetitive element") de T. crozi são encontradas

na região 3' terminal de vários rnRNAs e podem participar em processos de poliadenilação

(Vazquez et ai., 2000). 8IRE também pode estar localizado na região 5' UTR

("untranslated region") de alguns transcritos atuando como um doador de sítios de "trans

splicing". A presença de 8IRE em várias E8Ts imobilizadas no microarranjo poderia

induzir uma hibridização cruzada entre as sondas. Contudo, esse fato não foi observado já

que sondas contendo seqüências 8IRE apresentaram um comportamento independente nos

experimentos (ver Tabelas 7, 8, 9, e 10).

O conjunto de dados obtidos permite concluir que microarranjos são uma

ferramenta poderosa para estudos de genômica comparativa, análise de expressão gênica

em isolados de T. crozi e para a descoberta de genes de interesse potencial. Com essa

tecnologia identificamos vários genes para os quais a variação no número de cópias e/ou

regulação dos níveis de transcrição de RNA foram demonstradas anteriormente por outras

abordagens metodológicas. Este estudo também apresenta evidências adicionais de uma

regulação pós-transcricional intensa nos níveis de RNA em T. crozi.
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6.2. Transcrição diferencial de DNA satélite em cepas de T. cruzi

Estudos de cinética de reassociação do DNA indicaram que o genoma de T. cruzi

contém aproximadamente 9% de DNA reiterado (Castro et aI., 1981). A primeira seqüência

de DNA repetitivo isolada em T. cruzi foi denominada DNA satélite. Esta é uma seqüência

de 195 pb representada por 120.000 cópias no genoma da cepa Y (Sloof et aI., 1983a,

Gonzalez et aI., 1984).

Os dados dos microarranjos indicaram maior hibridização das sondas de DNA

satélite de 195 pb com DNA de CL Brener em relação a Sílvio. A razão de hibridização CL

Brener/Silvio foi de 6,0. Esses resultados são consistentes com conclusões anteriores de

nosso grupo em colaboração com o grupo do Dr. S. Schenkman (EPMlUNIFESP) de que o

DNA satélite é 6 vezes mais abundante no genoma de CL Brener quando comparado com

Silvio (Elias et a!., 2003). Por outro lado, uma expressão gênica diferencial das sondas de

DNA satélite também foi verificada em microarranjos hibridizados com cDNA de CL

Brener e Silvio (Tabela 7). A confrrmação dos dados por Northem blot mostrou que o DNA

satélite da cepa Y era transcrito 6,5 vezes mais na cepa CL Brener do que em Silvio. Os

dados dos microarranjos também mostraram que a sonda do satélite era mais expressa em

epirnastigotas e tripomastigotas metacíclicos de Hem 179 quando comparado com Famema

(Tabela 10).

Foi sugerido que o DNA satélite de 195 pb pode ter um papel estrutural em

cromossomos de T. cruzi, com base em evidências de que unidades de satélite estão

organizadas de modo similar no genoma das cepas e agrupadas em domínios de 30 ± 10 kb

(Elias et a!., 2003). Todavia, a observação de que essa seqüência é transcrita sugere que ela

pode estar envolvida na regulação da expressão gênica. Ensaios de "run-on" nuclear e

experimentos realizados em epimastigotas permeabilizados com detergente mostraram que

o satélite é transcrito e que a intensidade não é diretamente proporcional ao número de

cópias gênicas (Elias et a!., 2001). Por outro lado, ensaios de Northem blot mostraram que

uma seqüência satélite de 177 pb de T. brucei não é transcrita (Sloofet a!., 1983b). Visando

verificar se a seqüência de 195 pb era de fato transcrita em T. cruzi realizamos

experimentos de Northem blot com RNA total de formas epimastigotas de CL Brener e

Silvio (Figura 15). Verificamos que a sonda hibridiza com espécies de RNA variando de
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6,6 a 1,9 kb nas duas cepas e que a hibridização com a cepa Silvio é mais fraca,

confirmando o resultado do microarranjo. Vazquez et a/. (2000) analisando a transcrição de

seqüências SIRE verificaram por Northem blot que essa seqüência estava representada em

espécies de RNA com tamanhos variando de 7 kb a SOO pb, num padrão semelhante àquele

obtido para o satélite de 195 pb.

Com o objetivo de verificar se a transcrição do DNA satélite não estava ocorrendo

devido à contaminação do RNA com DNA genômico, submetemos o RNA de CL Brener a

diferentes tratamentos e fizemos novos experimentos de Northem blot (Figuras 16 e 17).

Verificamos que as preparações de RNA tratadas uma ou duas vezes com DNAse

continuavam apresentando forte hibridização com as sondas de DNA satélite. Por outro

lado, RNAs tratados com RNAse ou NaOH, não apresentaram nenhum sinal de

hibridização com as sondas satélites, confirmando que as seqüências satélites são

transcritas.

Visando verificar se o padrão de transcrição diferencial da seqüência de DNA

satélite era uma característica estágio-específica, a sonda da cepa Y foi hibridizada com

RNA total de diferentes cepas e estágios de desenvolvimento do parasita (Figura 18). Todos

os RNAs foram tratados com DNAse. As hibridizações mostraram que o RNA isolado de

formas tripomastigotas metacíclicas de CL Brener e de epimastigotas da cepa Y

apresentaram maior hibridização com a seqüência satélite. Por outro lado, os RNAs

isolados das cepas Silvio e Dm2Sc apresentaram fraca hibridização. É interessante observar

que a abundância e a transcrição da seqüência satélite é maior em cepas do grupo T. cruzi II

(CL Brener e Y) em relação a T. cruzi I (Silvio e Dm 2Sc).

Foi relatado que a seqüência SIRE está localizada na extremidade 3' de muitos

rnRNAs de T. cruzi (Vazquez et a/., 2000). Decidimos então fazer uma busca no banco de

dados de ESTs para verificar se a seqüência de DNA satélite era encontrada nestes cDNAs.

Surpreendentemente, apenas uma EST foi encontrada, sugerindo que o DNA satélite não

faz parte da estrutura de rnRNAs.

Dihel et a/. (2002), utilizando microarranjos contendo fragmentos de uma biblioteca

genômica "shotgun" de T. brucei, identificaram uma série de seqüências diferencialmente

transcritas em formas sanguíneas e procíclicas que não possuíam ORFs. Os autores

propuseram que essas seqüências poderiam ser longas regiões de 3'UTR, ou regiões
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intergênicas, que são transcritas como parte de transcritos policistrônicos (revisto em

Teixeira et aI., 1998). Estas regiões seriam processadas durante o evento de "trans

splicing". Em T. cruzi a presença de agrupamentos de DNA satélite de 30±10 kb foi

descrita (Elias et aI., 2003). No entanto, não está afastada a possibilidade de haver

pequenos agrupamentos de satélite em regiões intergênicas. As bandas de 6,6 a 1,9 kb

observadas nos Northem blots (Figuras 15 a 18) poderiam corresponder a produtos de

processamento de agrupamentos que foram transcritos no mensageiro policistrônico. No

momento, está sendo investigado se os transcritos do satélite de 195 pb permanecem no

núcleo ou vão para o citoplasma (C. A. Martins).

Diaz et aI. (1981, 1985) demonstraram que DNAs satélites de Notophthalmus

viridescens (salamandra) formam longos agrupamentos que se intercalam entre os genes de

histona. As duas classes de genes são co-transcritas, iniciando-se a transcrição a partir do

promotor do gene de histona. Epstein et aI. (1986) verificaram que esses satélites são

encontrados no citoplasma das células de vários tecidos de N viridescens.

Em bactérias do gênero Neisseria foi verificado que uma variação no número de

repetições de microsatélites na região 5' de alguns genes resultava na regulação do padrão

de transcrição (Stem et al., 1986; Martin et aI., 2003). Assim, um decréscimo de

microssatélites no gene opa (responsável pela aderência e infecção de N gonorrhoeae em

células epiteliais) produz uma proteína truncada que não permite à bactéria aderir. Um

mecanismo de deslizamento da DNA polimerase, durante a replicação, volta a adicionar

repetições e, portanto produzir a proteína funcional (Moxon et aI., 1994; Martin et aI.,

2003). Será interessante investigar se o DNA satélite de 195 pb também participa do

controle da expressão gênica em T. cruzi.

6.3. Expressão diferencial de genes em seis isolados de pacientes chagásicos

Tendo validado os microarranjos para o estudo do perfil de expressão gênica em

cepas de T. cruzi, iniciamos a construção de um microarranjo com maior número de sondas

de DNA visando comparar a expressão gênica em isolados de pacientes humanos com

diferentes manifestações clínicas da doença de Chagas. A lâmina utilizada nesse trabalho

(conjunto B) possui 710 ESTs de CL Brener (formas epimastigotas), 45 ESTs da cepa

Tulahuen (formas amastigotas) e 32 genes de várias cepas do parasita. A anotação das 787



BIBLIOTECA
fNSTlTUTO DE QUíMICA
Universidade de São Paulo 116

seqüências indica que 70% dessas seqüências não apresentam similaridade no banco de

dados e que as classes funcionais mais representadas são proteínas envolvidas na síntese

protéica (24%) e em vias metabólicas (18%). Esses valores são muito próximos aos

encontrados para as sondas do conjunto A de microarranjos.

Neste estudo, RNA total foi isolado da fase mid-Iog de formas epimastigotas de

cepas de três pacientes com manifestações cardíacas (cepas 115, B13 e 147) e de três

pacientes assintomáticos (cepas VLI0, Famema e Berenice 62) (Tabela 1). Cinco da seis

cepas são de regiões endêmicas de Minas Gerais (exceto Famema que é do estado de São

Paulo). Zingales et aI. (1984) analisaram o padrão de antígenos de superfície de várias

cepas de Bambuí (MG) (Chiari et aI., 1979) entre as quais as cepas 115, B13 e 147

empregadas no presente estudo. Os autores verificaram que muitos antígenos são

conservados em populações distintas do parasita.

Nos experimentos de microarranjos, as hibridizações foram feitas com pares de

cDNAs, sendo que o cDNA da cepa VL1O(de indivíduo assintomático) foi escolhida como

referência em cada hibridização. Na análise derivada de 2 réplicas biológicas, foram

considerados genes diferencialmente transcritos entre as cepas de cardíacos e de

assintomáticos, aqueles que apresentavam aumento ou diminuição de expressão em todas as

cepas cardíacas em relação a todas as cepas de assintomáticos. A identificação dos genes

foi feita a partir de três métodos estatísticos, conforme mostrado em Resultados. Estas

abordagens vêm sendo utilizadas na análise de dados de microarranjos (Reis et aI., 2004)

ou de SAGE (Vêncio et aI., 2004). Concluímos haver expressão diferencial de 14 sondas

(Tabela 12). Destas, 10 sondas apresentaram indução de expressão em todas as cepas de

pacientes cardíacos quando comparadas com as cepas de pacientes assintomáticos. Por

outro lado, 4 sondas tiveram expressão reprimida em todas as cepas de cardíacos quando

comparadas com as cepas de assintomáticos. Oito destas sondas não apresentaram

similaridade no banco de dados e representam possíveis novos genes envolvidos com a

patogenicidade de T. cruZÍ.

Para confirmação da expressão diferencial destas sondas, membranas de Northem

blot, contendo RNA de todas as cepas de cardíacos e assintomáticos utilizadas no ensaio de

microarranjo, bem como RNA da cepa Hem 179, isolada de paciente com as formas

cardíaca e digestiva, foram hibridizadas com algumas sondas. As figuras 23, 24 e 25



117

mostram o padrão de hibridização de 11 sondas analisadas em Northem blot. As sondas

TENF0426, TEUN2842 e TENF0280 não foram analisadas por Northem Blot. Três tipos

de padrões foram observados: (a) hibridização só com RNA de cepas de cardíacos

(TENF0857); (b) hibridização com apenas um transcrito nos dois grupos de cepas

(TENF0305; TENF0641; TENQ0823; TENF0593; TENF0103); (c) hibridização com mais

de um transcrito e variações no padrão de hibridização (B6-Plü8_FI0; A4-Plü4_C6;

TENF0228; D2-Pll 01_EO1; TENF0853). Após normalização dos valores de hibridização e

determinação da razão de hibridização do RNA de cada cepa em relação a VLI0,

concluímos não haver confirmação dos dados do microarranjo para as sondas TENF0641 e

TENFOI03 (Tabela 13). De um modo geral, observamos que os valores da razões de

hibridização no Northem blot são menores que aquelas obtidos no microarranjo (Tabela

12). Isto difere dos dados obtidos na primeira parte do trabalho e não temos explicação para

isto.

A sonda TENF0857 mostrou hibridização apenas com cepas de cardíacos. Esta

sonda que apresenta similaridade com o gene que codifica a subunidade 7 da NADH

desidrogenase (ND7), é a mesma seqüência encontrada com expressão aumentada nas

formas epimastigotas e tripomastigotas metacíclicos da cepa Hem 179 em relação a

Famema (ver acima item 6.1.6). Esse dado ilustra a consistência e reprodutibilidade dos

resultados obtidos com os microarranjos e mostra que, apesar da grande variabilidade

genética e biológica entre os isolados de T. cruzi, algumas características são

compartilhadas por grupos de cepas.

Uma vez que a TENF0857 pertence ao mesmo agrupamento das TENU0045 e

TENUOI46, que também apresentam elevada similaridade com o gene da ND7,

esperávamos que estas duas seqüências também apresentassem indução de expressão nas

cepas de cardíacos. No entanto, os métodos estatísticos empregados apenas haviam

revelado expressão diferencial da TENF0857. Desta forma, decidimos analisar os dados do

microarranjo para as sondas TENU0045 e TENUOI46, com o gráfico MA (Figura 28A e

B). Observamos não haver uma nítida separação de todas as réplicas dos dois grupos de

cepas, ao contrário do que se verifica para a sonda TENF0857 (Figura 21). Pelo teste de

correlação de Spearman encontramos para as sondas TENU0045, TENU0146 e TENF0857

valores de rho de, respectivamente, 0,57; 0,47 e 0,83. Pela correlação de Pearson para estas
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mesmas sondas encontramos valores de rho, respectivamente de 0,62; 0,75 e 0,97. Em

relação ao valor de E no teste "Bayes Error Rate" verificamos valores de 0,22

(TENU0045); 0,16 (TENFOI46) e 0,0 (TENF0857).

Portanto, tendo como premissa a seleção de sondas que apresentam expressão

diferencial em todas as cepas de cardíacos em relação a todas as cepas de assintomáticos;

valores de rho ;::::: 0,75 e valor de E::::; 0,05 as seqüências de TENU0045 e TENU0146 não

foram aceitas pelos testes. Isto mostra o rigor das análises.

Decidimos então analisar a similaridade de seqüência entre as três ESTs, alinhando

as seqüências disponíveis nos bancos de dados e que correspondem a cerca 300 pb da

extremidade 5' do cDNA. (Figura 14). Observamos certa divergência no lado 3' das

seqüências, que poderia justificar as diferenças nos resultados dos microarranjos. Tentamos

seqüenciar a porção 3' do cDNA das três ESTs mas não tivemos êxito.
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Figura 28. Gráfico MA das ESTs TENU0045 (A) e TENUOl46 (B). Quadrados vennellio, marron e rosa representam
os resultados nonnalizados das réplicas nas cepas isoladas de pacientes com cardiopatia chagásica crônica. Quadrados
verdes, amarelos e azul claro representam os reulstados nonnalizados das réplicas nas cepas isoladas de indivíduos
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expressão diferencial.
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o gene da ND7 está localizado no DNA dos maxicírculos e foi seqüenciado em

vários tripanossomatídeos. Este gene é pan-editado em T. brucei e T. cruzi, envolvendo a

deleção e inserção de resíduos de uridina nas regiões codificadoras do rnRNA. A edição

pode produzir codons de terminação e iniciação em üRFs e também pode afetar a

estabilidade e a abundância de transcritos através de edições nas regiões 3'UTR (Maslov et

aI., 1994; Koslowsky et aI., 1990). A seqüência da proteína da subunidade ND7 de T.

brucei é homóloga à da subunidade de 49 kDa do complexo da NADH desidrogenase

bovina e, provavelmente, é um componente do complexo ferro-enxofre (Fearnley et aI.,

1989). A TENF0857, que mostra indução gênica média de 26 vezes nas cepas cardíacas,

mostra alta identidade com a região pré-editada do gene de ND7 da cepa Silvio (número de

acesso U05815) (Maslov et aI., 1994). A hibridização em Northem blots com a TENF0857

indica ausência desse transcrito nas cepas isoladas de pacientes assintomáticos,

confirmando os dados do microarranjo.

A expressão de ND7 em T. brucei é regulada nos estágios de desenvolvimento e o

transcrito completamente editado dessa subunidade só é encontrado nas formas sangüíneas

(Koslowsky et aI., 1990). Foi reportado que formas sangüíneas de T. brucei são totalmente

dependentes da glicólise para a obtenção de energia e que citocromos e enzimas do ciclo de

Krebs estão ausentes (cf Koslowsky et aI., 1990). Além disso, evidências baseadas em

ensaios enzimáticos sugerem que a NADH desidrogenase e o primeiro sítio de fosforilação

mitocondrial estão ausentes em T. cruzi (revisto por Cazzulo, 1994). Portanto, a presença

de transcritos de ND7 em formas sangüíneas de T. brucei (Koslowsky et aI., 1990), em

cepas de T. cruzi isoladas de pacientes com a forma cardíaca e com a forma cardíaca e

digestiva e em tripanossomatídeos de plantas que apresentam deficiência respiratória

(Maslov et aI., 1999) é intrigante. Apesar disso, a expressão diferencial do transcrito ND7

em cepas de T. cruzi e em estágios de desenvolvimento dos dois tripanossomas sugere que

essa seqüência tenha um papel importante e merece maior investigação. Além disso, como

o transcrito ND7 divide as cepas de assintomáticos e de cardíacos em dois grupos, esse

gene poderia ser um marcador potencial para o prognóstico da evolução da doença de

Chagas. É claro que a presença deste transcrito deverá ser investigada em um número maior

de cepas.
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A ausência do transcrito de ND7 nas cepas de assintomáticos poderia ser resultante

de diferenças na seqüência dos genes e/ou na edição do rnRNA. Esta hipótese é sustentada

pelo fato de que Maslov et a/. (1999) demonstraram que em T. brucei e T. cruzi o rnRNA

de ND7 é pan-editado em dois grandes domínios, enquanto que em L. tarentoleae e em C.

jasciculada esse mesmo rnRNA é editado somente em um domínio, sugerindo variação de

edição entre os tripanossomatídeos. A edição em T. brucei pode gerar diferenças entre o

RNA pré-editado e o RNA maduro de até 450 pb, não permitindo a detecção do gene em

experimentos de Southem blot com DNA total de T. brucei usando como sonda o RNA

completamente editado (Koslowsky et aI., 1990). Dessa maneira, é possível que não

tenhamos detectado o transcrito de ND7 nas cepas de assintomáticos pelo fato de haver um

processo de edição muito extenso nessas cepas ou diferenças de similaridade de seqüência.

A ausência do transcrito ND7 nas cepas de assintomáticos poderia determinar ausência de

atividade de NADH desidrogenase ou de um Complexo I da cadeia respiratória constituído

por subunidades diferentes. De fato, Denicola-Seoane et a/. (1992) e Cazzulo et a/. (1992;

1994) demonstraram que a atividade de NADH desidrogenase está ausente na cepa

Tulahuen de T. cruzi (forma epimastigota). Os autores propõem que o metabolismo de

carboidratos ocorreria principalmente por um processo denominado "fermentação

aeróbica", uma vez que o nível de citocromos é baixo e a NADH desidrogenase e o

primeiro sítio de fosforilação estão ausentes. Isto implicaria numa ineficiência da cadeia de

transporte de elétrons e na entrada dos equivalentes reduzidos preferencialmente via

Complexo n (revisto por Cazzulo, 1992; 1994). Também foi demonstrada variação na

concentração de citocromos entre isolados de T. cruzi, o que sugere diferenças no

metabolismo oxidativo (Engel et aI., 1990). A título de especulação, os dados do

microarranjo sugerem que as cepas de cardíacos, que transcrevem a subunidade ND7

poderiam ter NADH desidrogenase e a cadeia de transporte de elétrons mais funcional, em

relação às cepas de assintomáticos. O sistema respiratório mais eficiente poderia ser uma

resposta adaptativa.

Foi proposto que uma das defesas usadas por macrófagos contra a infecção por T.

cruzi é a produção de peroxinitritos. Esses compostos agem sobre a fumarato redutase,

enzima essencial para a fermentação aeróbica e, conseqüentemente, para o metabolismo

energético de T. cruzi (Rubbo et aI., 1994). Desta forma as cepas de cardíacos que possuem
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os dois sistemas respiratórios poderiam apresentar vantagens sobre as cepas de

assintomáticos.

Outra possibilidade a ser contemplada é a existência de classes de NADH desidrogenases

com diferentes subunidades. Esta hipótese é sustentada pelo fato de que Denicola-Seoane et

aI. (1992) determinaram que a respiração de T. cruzi é insensível a rotenona, inibidor

específico de NADH desidrogenase (complexo 1). Por outro lado, foi relatado que formas

sanguíneas de T. brucei e formas epimastigotas de T. cruzi contém uma enzima similar a

NADH desidrogenase, provavelmente composta por subunidades diferentes das tradicionais

do complexo I de mamíferos, o que pode determinar diminuição na sensibilidade da NADH

desidrogenase à rotenona. (Tielens & Van Hellemond, 1998). Uma vez que não detectamos

transcrito de ND7 nas cepas de assintomáticos, é possível que essas cepas possuam uma

NADH desidrogenase com composição diferente de subunidades.

Os dados dos microarranjos indicaram que o mRNA B6-Plü8_FI0, que possui alta

similaridade com o gene da aspartato aminotransferase (AAT) de T. brucei, é em média 2,8

vezes mais abundante em cepas de cardíacos em relação às cepas de assintomáticos (Tabela

12). Essa enzima tem um papel importante na regeneração de metionina usada na síntese

protéica e de poliaminas. Estes compostos são importantes para o crescimento celular da

maioria dos parasitas, bactérias e células tumorais (Sufrin et aI., 1995). Nos

tripanossomatídios, uma poliamina importante é a espermidina, utilizada na síntese de

tripanotiona, composto essencial para a degradação de peróxidos e, conseqüentemente, para

a proteção celular contra estresse oxidativo. Desta forma as cepas de cardíacos poderiam

estar produzindo mais espermidina o que conferiria maior proteção contra peróxidos de

hidrogênio. Para confirmar o resultado do microarranjo, um experimento de Northern Blot

foi realizado. O dado da Figura 23C indica que o transcrito de B6-Plü8_FI0 apresenta

aproximadamente 1,7 kb nas cepas de assintomáticos (VLI0, Famema e Berenice 62). Essa

banda não é observada nas cepas de cardíacos 115 e 147, onde a sonda hibridiza com uma

banda de 1,1 kb. Na cepa de cardíaco B13 e na cepa de paciente com a forma cardíaca e

digestiva Hem 179 são observadas ambas as bandas (aproximadamente 1,7 kb e 1,1 kb)

(Figura 23C). Esses dados sugerem haver diferenças nas estruturas dos genes de AAT entre

as cepas, ou variações no processamento pós-transcricional do mRNA, por exemplo por

"splicing" alternativo. Apesar de ser um evento muito raro, a presença de um intron no
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gene que codifica a poli A polimerase de T crozi e T brucei foi descrita (Mair et aI., 2000).

Berger et aI. (2001) clonaram e caracterizaram o gene da AAT de alguns protozoários

parasitas. No caso de T brocei, os autores verificaram a presença de dois genes que

apresentam 1.212 pb e 1.173 pb, e que codificam, respectivamente, polipeptídios de 403 e

390 aminoácidos. Estes produtos correspondem às AATs nuclear e mitocondrial,

respectivamente. Para T. crozi, genes que codificam AAT ainda não foram caracterizados.

Desta forma não é possível dizer se os transcritos detectados com a sonda B6-PI08_FlO

correspondem a enzimas nucleares ou mitocondriais, ou se as duas enzimas apresentam

diferenças de tamanho molecular. Em T brocei foi determinado que cada um dos genes da

AAT corresponde a um gene de cópia única (Berger et aI., 2001). Por outro lado, os dados

da literatura apontam que tripanossomatídios são diplóides e que cada gene apresenta um

"aleIo", que está em cromossomos "homólogos". Para T cruzi foi observado em vários

casos que os dois alelos não são idênticos (Henriksson et aI., 1990; Pedroso et aI., 2003).

Desta forma, a presença simultânea de dois transcritos do gene AAT (1,7 kb e 1,1 kb) na

cepa B13 e Hem 179 poderia ser explicada por este mesmo fenômeno. Iribar et aI. (2003)

detectaram em Leishmania uma seqüência que apresentava dois códons de terminação

internos e no Northem Blot gerava duas bandas de tamanho diferente (3,8 e 0,4 kb). Os

autores verificaram que somente o transcrito de baixo peso molecular era transportado para

o citoplasma, sugerindo estabilidade e processamento adequado desse transcrito. Em

resumo, as características dos genes AAT e de seus produtos merecem ser estudadas em T

cruzi.

Outra seqüência interessante identificada nos microarranjos como sendo induzida

em cepas de cardíacos -A4-PI04_C06 - apresenta similaridade com o gene que codifica a

enzima triparedoxina peroxidase de T. crozi (CB923896). Esta enzima está localizada no

citoplasma e no glicossomo e está envolvida em um sistema muito importante de

resistência de T crozi a hidroperóxidos e peróxidos de hidrogênio, já que o parasita não

possui catalase ou glutationa redutase (Wilkinson et ai., 2002). A título de especulação,

poderíamos supor que a indução deste gene em cepas de cardíacos proporcionaria um

mecanismo de defesa a peróxidos mais eficiente em relação às cepas de assintomáticos. No

entanto, não pode ser descartado que cepas de assintomáticos tenham desenvolvido

mecanismos diferentes de proteção, ou que haja diferenças de similaridade de seqüência.
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A sonda D2-PIül_E01, que possui similaridade com uma ciclofilina de Leishmania

donovani, revelou redução da abundância do transcrito nas cepas de cardíacos quando

comparadas com as cepas de assintomáticos. Esse transcrito apresenta duas bandas no

Northem Blot uma de 2,6 kb e outra de 1,3 kb (Fig. 25C). A expressão desse gene pode

implicar em resistência a ciclosporina, um potente composto anti-malárico, com amplo

espectro antimicrobial (peterson et aI., 2000). Essa droga inibe a replicação de formas

epimastigotas de T. cruzi in vitro, mas não inibe a replicação intracelular de amastigotas em

macrófagos e nem a infecção em camundongos (Mccabe et aI., 1985).

As sondas TENF0853 e TENF0228, cujas seqüências não têm similaridade em

bancos de dados, apresentam variação no padrão dos transcritos entre as cepas

Analisando os dados, acreditamos que algumas seqüências apresentam uma

diferença de expressão mais significativa entre as cepas de cardíacos e de assintomáticos e

merecem estudos mais aprofundados. Entre elas estão as ESTs: TENFOS57, B6-PIOS_FI0,

TENF022S, D2-PI01_EOl e TENFOS53.

Em resumo, a análise da expressão diferencial de genes em cepas de pacientes com

a forma cardíaca e indeterminada da doença de Chagas permitiu a identificação de alguns

genes potenciais que podem estar relacionados à patogênese do parasita e que merecem

maiores investigações para a elucidação da sua função em T. cruzi.

6.4. Expressão gênica de fibroblastos humanos infectados com cepas de T. cruzi

Estes experimentos foram realizados num estágio de 3 meses no laboratório do Dr.

David Munroe no NCI-SAIC (Frederick, EUA). Salientamos que esses experimentos

representam um ensaio-piloto, visando o desenho futuro de um projeto mais abrangente.

Neste estudo utilizamos fibroblastos humanos infectados com duas cepas de T. cruzi

(VLIO, isolada de indivíduo assintomático e 147, isolada de indivíduo com cardiopatia

severa) e o tempo de infecção, 24 horas.

A primeira diferença observada entre as cepas foi verificar que após SaiO dias de

infecção, no sobrenadante da cultura eram obtidos tripomastigotas, para a cepa 147 e

predominantemente amastigotas, para a cepa VLlü. É possível que, por fatores

desconhecidos, os fibroblastos infectados com VL1Olisem antes de haver diferenciação de
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amastigotas em tripomastigotas. Esta observação mostra que a interação parasita

hospedeiro é dependente de características genéticas de ambas as células.

Após 24h de infecção com tripomastigotas (147) ou amastigotas (VL10), os RNAs

das monocamadas foram extraídos. No mesmo período, fibroblastos humanos foram

incubados com meio condicionado de parasitas (MCP) de ambas as cepas. O RNA foi

extraído destas culturas assim como de fibroblastos humanos não infectados. Este último

RNA foi usado como referência nas hibridizações.

A análise da qualidade do RNA em gel de agarose corado com brometo de etídio

(Figura 26) mostrou ausência do rRNA 288 na amostra extraída de células infectadas com a

cepa 147, mas não com a cepa VL10. Em uma célula normal, em geral, a razão da

fluorescência da banda do rRNA 288 em relação à banda de rRNA 188 é 2: 1. Em alguns

tecidos, entretanto, a razão 288/188 pode ser 1:2 ou 1:3. Este efeito não é resultante da

degradação do RNA durante o processo de purificação. Payao et aI. (1998) demonstraram

que a razão 288/188 em células do sangue periférico diminui com a idade do indivíduo

(envelhecimento) e isto ocorre pela degradação natural do rRNA 288. Um efeito análogo

foi observado em células de cérebro e figado de camundongo (Mori et aI., 1978). Também

foi observado que a abundância do rRNA 288 em células de camundongo infectadas com o

vírus da hepatite murina decai ao longo da infecção e que, após 24 horas, praticamente não

é possível encontrar rRNA 288 (Benerjee et aI., 2000). Por outro lado, nenhum dano

específico no rRNA 188 é detectado. Os autores concluíram que a indução da degradação

do rRNA 288 difere de outros mecanismos de degradação de rRNA descritos na literatura.

Genes de rRNA estão envolvidos em processos de transcrição e tradução e podem

modular a expressão gênica (8krypina et aI., 2003). No caso das células infectadas com a

cepa 147, podemos especular que o parasita, ao induzir a degradação do rRNA 288 da

célula hospedeira (seja por liberação de RNAses seja por indução de RNAses da célula

hospedeira), poderia estar controlando toda a maquinaria de transcrição e tradução. Neste

caso, o parasita estaria utilizando os compostos acumulados para sua nutrição e

sobrevivência. 8alienta-se que após a utilização total da glicose do meio, T. cruzi utiliza

basicamente aminoácidos para obtenção de energia e fontes de carbono (cf Cazull0, 1994;

Urbina, 1994). Coincidentemente, verificamos no experimento de microarranjo que muitos
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genes da célula hospedeira estão com a expressão reduzida na infecção com a cepa 147

(Tabela 14). Esse fato pode estar ocorrendo por outros fatores como será discutido abaixo.

Nos experimentos de hibridização competitiva utilizamos lâminas de microarranjo

contendo oligonuc1eotídios derivados de 24.000 genes humanos. RNA de fibroblastos

humanos não infectados foi utilizado como referência em todos os experimentos. Após

normalização dos dados por ''Lowess'', filtramos os genes que apresentavam redução ou

indução de expressão (maior que 1,5 vezes) nas células infectadas, em relação às células

não infectadas. Identificamos 28 sondas diferencialmente transcritas nas células infectadas

com a cepa 147 (paciente cardíaco) (Tabela 14). Destas, 27 sondas (96,4%) estão com

expressão reduzida nas células infectadas. Por outro lado, apenas uma sonda 

correspondente ao gene da "heme oxigenase (decycling) 1", apresentou indução nas células

infectadas com 147 (Tabela 14). Na infecção de células com a cepa VL10, encontmmos 17

sondas diferencialmente transcritas (Tabela 15). Destas, 16 sondas (94,1 %) estão com

expressão aumentada nas células infectadas, enquanto que apenas uma sonda (proteína 5

ligante do fator de crescimento do tipo insulina) mostra situação inversa (Tabela 15). Estas

diferenças de comportamento à infecção pelas duas cepas são marcantes. Ainda que seja

uma possibilidade remota, as diferenças poderiam ser resultantes do uso de tripomastigotas

(cepa 147) e amastigotas (cepa VL 10) para iniciar a infecção. De qualquer forma, isto

determina que um estudo tempoml ao longo da infecção pelas duas cepas seja realizado

pam a confirmação das observações acima, ou mesmo que a cepa VL1 Oseja substituída por

outra de indivíduo assintomático que forneça tripomastigotas no sobrenadante da cultura.

Vaena de Avalos et aI. (2002) observaram uma alteração na abundância de

transcritos de HFF (human foreskin fibroblasts) após 24 horas de infecção com a cepa Y,

com indução de cerca de 106 genes. Não observamos concordância de similaridade entre os

genes relatados por estes autores e aqueles identificados em nossos experimentos.

É importante salientar que o gene da "heme oxigenase (decycling) 1" está induzido

em fibroblastos infectados com VL10 e 147. Classicamente a heme oxigenase é conhecida

por sua habilidade de catalisar a conversão do grupo heme a biliverdina e C02. Esta enzima

também pode atuar na proteção celular a danos oxidativos. Essa enzima existe tanto na

forma indutiva quanto constitutiva, que são denominadas, respectivamente, heme oxigenase

1 (HO-1) e heme oxigenase 2 (HO-2). A heme-oxigenase é uma enzima endógena,
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citoprotetora e seu nível está aumentado em células que estão sofrendo estresse oxidativo

(Bulger et aI., 2003). A indução deste gene em fibroblastos infectados com ambas as cepas

sugere que esta seja uma resposta comum na infecção por T. cruzi. Por outro lado, a enzima

heme-oxigenase requer citocromo P450 para o seu funcionamento (ambas as enzimas estão

localizadas no retículo endoplasmático) (Gong et aI., 2003). Desta forma, a repressão do

gene do citocromo P450 (Tabela 14) na célula infectada com a cepa 147, pode ser um

mecanismo que o parasita usa para controlar a resposta a estresse oxidativo. O fàto de o

gene da heme-oxigenase estar induzido tanto nas células infectadas com 147 quanto nas

células cultivadas com MCP de 147 (Figura 27) sugere que a regulação da expressão desse

gene deve ser mediada por algum fator solúvel do parasita que é liberado no meio. Burger

et aI. (2003) sugerem que a indução da proteína heme oxigenase 1, frente a estresse

oxidativo e lipopolissacarídeos, poderia estar envolvida na atenuação da resposta

proinflamatória de células endoteliais. Dessa forma um aumento da expressão deste gene

nos fibroblastos infectados com as duas cepas, suporta a idéia de estresse oxidativo e

poderia significar uma resposta da célula humana direcionada para sua proteção.

Entre os genes reprimidos nas células infectadas com a cepa 147 está o gene do

citocromo P450 (polipeptídio 1) que havia sido descrito como sendo reprimido em células

de coração de murinos infectados com a cepa Brasil (Mukherjee et aI., 2003). Garg et aI.

(2003) demonstraram que a infecção de coração murino com a cepa Silvio gera uma

redução generalizada na expressão de genes que codificam componentes da via de

transporte de elétrons e da fosforilação oxidativa. Os autores propõem que essa redução de

expressão gênica pode gerar uma interrupção dessas vias iniciando um aumento de ROS

(espécies reativas de oxigênio), que aceleraria a degeneração cardíaca. Em nossa análise,

encontramos também redução da expressão do gene que codifica a subunidade VIc da

citocromo c oxidase nas células infectadas com a cepa 147 (Tabela 14).

A única sonda que apresenta expressão reduzida nas células infectadas com VL 10

corresponde à Proteína 5 ligante do fator de crescimento do tipo insulina (Tabela 15). Este

gene está envolvido na regulação da proliferação celular. A super expressão desse gene foi

descrita em vários tipos de câncer e pode estar envolvida com a aceleração do crescimento

celular (Stolf et aI., 2003). A redução da expressão desse gene nas células infectadas com
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VL10 pode representar um mecanismo desenvolvido pelo parasita para modular o

crescimento da célula hospedeira.

Entre os genes com expressão aumentada na célula infectada com VL10, estão os

genes de ciclina Dl, descrito como sendo induzido em células de fibroblastos infectados

com T gondii e o gene da quemocina (motivo C-C) (Mukherjee et aI., 2003). Esta proteína

faz parte de uma família de citocinas que são proteínas secretadas, envolvidas em processos

imunoregulatórios e inflamatórios, importantes em vários processos, dentre eles, na atração

química de basófilos e eosinófilos. Além disso, Alibert et aI. (2000) demostraram que a

indução da quemocina CC na invasão de T gondii em células de camundongo é um

processo crucial para o recrutamento de células dendríticas, importante para a imunidade

célula-dependente a patógenos intracelulares e para a determinação da resposta

imunológica subseqüente. A ativação das células dendríticas ocorre por ligação da

quemocina CC ao receptor CCR5 (receptor 5 de quemocina CC) que aciona a liberação de

interleucina-12, promovendo a resposta imunológica específica ao agente infeccioso. A

título de especulação, poderíamos supor que o aumento da expressão do gene da quemocina

CC nas células infectadas com a cepa VL10, seja um mecanismo de resposta imune da

célula hospedeira a esta cepa.

Dois genes que apresentaram diferenças de expressão foram analisados por RT-PCR

(real time PCR). O gene da "heme oxigenase (decycling)1 ", que apresenta indução de 4 e 5

vezes na infecção com 147 e VLlO, respectivamente (Tabelas 14 e 15). O experimento de

RT-PCR mostrou uma indução de 80 e 60 vezes, respectivamente (Figura 27A). Esses

dados confirmam as conclusões obtidas pelo microarranjo, apesar de os valores serem bem

mais altos. Nas células cultivadas com MCP de 147 encontramos indução de 150 vezes

deste transcrito. Esses dados indicam que esse gene é importante na resposta celular frente

à infecção por T cruzi, e que sua indução pode ser mediada por fatores

excretados/secretados pelo parasita.

Outro gene analisado por RT-PCR foi o gene da proteína 5 ligante do fator de

crescimento do tipo insulina (Figura 27B). Observamos repressão de expressão de 6 vezes

apenas no RNA isolado a partir de células infectadas com a cepa VL10. Esses dados

confmnam as conclusões obtidas a partir do microarranjo, onde esta sonda mostrou

repressão de 2,7 vezes apenas nas células infectadas com VLIO.
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Em resumo, o estudo-piloto mostrou que a abordagem experimental é válida e

indicou vários genes humanos diferencialmente expressos durante a infecção por cepas de

T. cruzi. Estes podem ser importante na interação parasita-célula hospedeira.

Estamos cientes de que para um estudo mais abrangente teria sido ideal termos

realizado uma análise temporal da expressão gênica ao longo da infecção e termos

monitorado a porcentagem de células infectadas pelas cepas. Também teria sido

interessante verificar o número de parasitas por célula e saber em que etapa da infecção se

encontra o sistema após 24 horas. Neste período, os dados da literatura sugerem que os

tripomastigotas devem ter escapado do vacúolo parasitóforo e estariam diferenciando-se em

amastigotas para iniciar o processo de divisão. No entanto, tendo em vista a diversidade

biológica e genética das cepas, é possível que as duas cepas analisadas estejam em fases

diferentes no processo de infecção.

6.5. Comentários e conclusões finais

A tecnologia de microarranjos de DNA é uma ferramenta poderosa na análise

simultânea da expressão de milhares de genes. Esta tecnologia está bem estabelecida. A

análise das imagens de hibridização é um passo muito importante na identificação de

seqüências diferencialmente expressas. Neste caso, uma variedade de métodos e

"softwares" estão disponíveis, e são continuamente gerados, cada um com suas vantagens e

limitações. Isto também ocorre com os métodos estatísticos empregados para a análise dos

resultados e, até o momento, não há um consenso entre os pesquisadores sobre o "melhor"

método a ser usado. Desta forma, as seqüências evidenciadas pelos experimentos de

microarranjo devem ser consideradas como seqüências "potencialmente" diferencialmente

expressas. Estas podem ser validadas em experimentos de Northern blot ou "real-time

peR". Por outro lado, a caracterização de cada seqüência revelada pelos micorarranjos e

validada pelas duas abordagens acima é um longo caminho e pode constituir um projeto de

pesquisa independente.

Nosso projeto de doutoramento teve como objetivo inicial construir um protótipo de

microarranjo para T. crozi para validar esta tecnologia para um parasita que apresenta

grande diversidade genética e para o qual os dados existentes mostram haver um controle
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de expressão gênica bastante peculiar. Salientamos que quando iniciamos este projeto, em

agosto de 2000, não havia sido descrita na literatura a utilização de microarranjos para a

análise de expressão gênica em nenhum tripanossomatídio: T. crnzi, T. brucei ou

Leishmania. De fato, o primeiro relato sobre o uso de microarranjos para analisar o perfil

de transcrição em T. brncei ocorreu em 2000 (EI-Sayed et ai., 2000) e o primeiro para T.

cruzi, em 2003 (Minning et ai., 2003), seguido pelo nosso artigo em 2004 (Baptista et ai.,

2004). O protótipo de microarranjo, contendo cerca de 800 sondas de T. crnzi, mostrou que

esta abordagem é válida para análises genômicas de cepas de T. crnzi I e T. crnzi 11 (Silvio

e CL Brener) e para a análise da expressão diferencial de genes nos dois grupos de cepas.

Também obtivemos evidências de que existem níveis diferentes de transcritos em cepas

isoladas de pacientes com a forma indeterminada e cardíaca da doença de Chagas. Para a

análise dos dados aplicamos diferentes métodos estatísticos, alguns inéditos na análise de

dados de microarranjos como o "Bayes Error Rate". Muitas das sondas foram validadas por

Southem e Northem blot. Desta forma, nossos resultados revelaram uma série de

seqüências potenciais que, a partir deste momento, precisam ser caracterizadas em

profundidade para verificar seu possível envolvimento com a patogênese ou sua aplicação

como alvos de diagnóstico/prognóstico. Infelizmente, em virtude da limitação de tempo

para cumprir os prazos determinados para o doutoramento (quatro anos), não tivemos

possibilidade de sequer iniciar alguns estudos. Aliás, numa revisão de maio deste ano,

Robert Duncan (Duncan, 2004) comenta que "enquanto para parasitas do grupo

Apicomplexa - Plasmodium e Toxoplasma, os microarranjos mostraram ser uma ferramenta

importante para a descoberta de novos genes e para a identificação da expressão

coordenada de famílias gênicas, no caso de parasitas da ordem Kinetoplastida 

Trypanosoma e Leishmania, os resultados obtidos até o momento não avançaram muito

além do estágio de validação e descoberta de novos genes, cuja função deve ainda ser

determinada".

O projeto "piloto" ou "exploratório" que desenvolvemos durante o estágio de três

meses no laboratório do Dr. David Munroe no NCI-SAIC nos Estados Unidos teve por

objetivo obter dados preliminares para verificar a expressão gênica diferencial de uma

linhagem de células humanas infectadas com duas cepas de T. crnzi isoladas de pacientes

com manifestações da doença de Chagas distintas. Neste caso também, em função da
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limitação de tempo, não pudemos fazer uma análise mais abrangente, uma vez que tivemos

que fixar vários parâmetros para o estudo. Por outro lado, os resultados obtidos permitiram

a delineação de um projeto mais compreensivo, a ser desenvolvido por um pós-doutor em

nosso laboratório com a colaboração do grupo do Dr. D. Munroe num futuro próximo.

Em resumo, acreditamos ter cumprido uma etapa importante para a implantação da

tecnologia de microarranjos de DNA, para o estudo da expressão gênica em T. crozi e

aberto a possibilidade de novas linhas de pesquisa em nosso laboratório.
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