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Resumo 

DE PAULA, J. A. Caracterização molecular de proteínas de roptrias (ROP15B e 
ROP55) de Neospora caninum. 2018. 57f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2018. 

Neospora caninum (Apicomplexa) é o agente causador da neosporose, descrita 
como a principal causa de aborto parasitário em gado bovino .Parasitos desse filo 
interagem e invadem as células hospedeiras através da secreção coordenada de 
proteínas do complexo apical, formado por diversas organelas, dentre elas as 
roptrias (ROPs), que desempenham papel fundamental no processo de infecção, 
associado à formação do vacúolo parasitóforo (PV), sobrevivência no ambiente 
intracelular e virulência do parasito. Essas proteínas podem ser caracterizadas em: 
proteínas de roptrias de pescoço (RONs), e proteínas de roptrias (ROPs). Além 
disso, algumas ROPs podem se diferenciar e, dessa maneira, constituem uma 
grande família de quinases e pseudo-quinases, denominada família de roptrias 
quinase (ROPKs). O objetivo deste estudo foi caracterizar as proteínas de roptrias 
NcROP15B (NcLIV_011700) e NcROP55 (NcLIV_031550) de N. caninum. As 
sequências de NcROP15B e NcROP55 foram alinhadas com homólogos de alguns 
microrganismos, incluindo apicomplexas, ao BLAST. NcROP15B apresentou 
identidade de 19% com as sequencias de ROP15 de T. gondii e Hammondia 
hammondi. NcROP55 mostrou identidade de 14% com a ROP37 de T. gondii e com 
ROP28 de Hammondia hammondi, e 15% com a ROP28 de Neospora caninum. 
Foram detectados domínios pertencentes à família de proteínas quinase para 
NcROP15B e NcROP55, e peptídeo sinal apenas para NcROP15B. Os primers 
foram delineados para amplificar regiões de cDNA de ambos os genes com 
diferentes tamanhos, denominados NcROP15B maior, NcROP15B menor, NcROP55 
maior e NcROP55 menor. Os insertos foram subclonados (pGEM) e posteriormente 
ligados em plasmídeo de expressão pET28 em E. coli BL21(DE3) e a expressão 
recombinante induzida por IPTG. As formas recombinantes foram expressas com 30 
kDa e 16 kDa (NcROP15B fragmento Maior e Menor, respectivamente) e NcROP55 
Maior e Menor gerou um peso molecular de 19.9 kDa e 15 kDa, respectivamente. 
Após purificação, NcROP15B e NcROP55 foram utilizadas para obtenção de soros 
policlonais. Anti-ROP15B e anti-ROP55 reagiram com extrato de N. caninum em 
Western Blot 1D, tendo NcROP15B sido detectada com 35 kDa, próximo ao predito 
(32 kDa) e NcROP55 com aproximadamente 35 KDa, porém abaixo do predito (47.9 
kDa). Na imunofluorescência confocal, NcROP-15B e NcROP55 exibiram padrão de 
localização na região perinuclear de taquizoítos de N. caninum. Os anticorpos anti-
NcROP15B e anti-NcROP55 apresentaram, individualmente, capacidade limitada 
para inibir o processo de adesão/invasão de N. caninum, sendo 16% e 6,43%  
respectivamente. Quando os soros anti-NcROP15B e anti-NcROP55 foram 
associados, a a inibição da invasão aumentou para 62%. As proteínas NcROP-15B 
e NcROP55 podem representar quinases importantes no metabolismo de N. 
caninum, e podem estar relacionadas ao processo de invasão e proliferação do 
parasito. Dessa maneira, são possíveis alvos para se considerar no estudo de 
medidas preventivas, sendo necessários mais estudos para avaliar suas funções na 
sobrevivência intracelular e virulência de N. caninum. 

Palavras-chave: Neospora caninum, roptrias, invasão celular, proteínas quinases, 
NcROP15B, NcROP55 
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1. INTRODUÇÃO 

Neospora caninum (N. caninum) é um protozoário do filo Apicomplexa, da 

família Sarcocystidae (DUBEY et al., 1988). Esse parasito é agente causador da 

doença neosporose que acomete alguns animais, tais como: bovinos, cães, ovinos, 

porcos, caprinos, búfalos, aves e equinos (DUBEY; SCHARES, 2011). O filo constitui 

de muitos parasitos que são patógenos para seres humanos e animais, como 

Toxoplasma gondii (agente da toxoplasmose) (MONTOYA; LIESENFELD, 2004), 

Plasmodium falciparum (responsável pela malária) (SNOW et al., 2005) e Eimeria 

tenella (responsável pela coccidiose de galinhas) (WALLACH, 2010). 

Antes de ser descoberto, N. caninum foi previamente confundido com T. 

gondii, por apresentar características biológicas e um ciclo de vida heteroxênico bem 

semelhantes (MARK et al., 1999). Porém, no final da década de 80, o parasito foi 

isolado, cultivado e nomeado por Dubey e colaboradores como uma nova espécie 

(DUBEY et al., 1988). A infecção por N. caninum pode acontecer por via horizontal, 

com a ingestão de oocistos liberados pelos hospedeiros definitivos (canídeos), e 

também por via vertical (transmissão transplacentária), que ocorre em hospedeiros 

intermediários, (com destaque para os bovinos) (Figura 1). A transmissão vertical 

requer atenção, pois resulta em abortos ou perdas reprodutivas, causando prejuízo 

às indústrias de carne e laticínios. (DONAHOE et al., 2015; DUBEY, 1999; 

LEINEWEBER et al., 2017; REICHEL et al., 2013).  

Durante o desenvolvimento do parasito é possível observar três formas 

fundamentais: taquizoítos, bradizoítos e esporozoito (DUBEY, 2003). Oocistos não 

esporulados são formas liberadas nas fezes pelos hospedeiros definitivos que se 

infectam ao se alimentarem de carne contaminada (REICHEL et al., 2007). Estes 

oocistos esporulam no ambiente e podem ser ingeridos pelos hospedeiros 

intermediários, tais como gado (Figura 1a). No interior do tubo digestivo do 

hospedeiro intermediário, os esporozoítos se desenvolvem para taquizoítos (Figura 

1b) (HEMPHILL et al., 2006). Os taquizoítos replicam rapidamente dentro do vacúolo 

parasitóforo, podendo invadir e infectar eficazmente uma variedade de células 

hospedeiras (Figura 1e) (BARR et al., 1993; DUBEY et al., 2002). Então taquizoítos 

são diferenciados em bradizoítos, que residem durante a fase crônica em tecidos e 

órgãos (Figura 1f) (DUBEY et al., 1990; DUBEY; SCHARES, 2011). Finalmente, 

estes cistos teciduais podem ser transmitidos para os hospedeiros definitivos através 
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de carne contaminada, completando o ciclo horizontal (transmissão pós-natal) 

(Figura 1f) (MCALLISTER et al., 1998; REICHEL et al., 2013).  

 

Figura 1. Ciclo de vida heteroxênico de N. caninum. O ciclo de vida heteroxênico deste parasita 
inclui uma replicação sexuada (que ocorre no canídeo: hospedeiro definitivo) e uma reprodução 
assexuada no hospedeiro intermediário (representado nesse caso pelo bovino). (A) No hospedeiro 
intermediário, a infecção pode ocorrer horizontalmente através da ingestão de alimentos ou água 
contaminada com oocistos contendo esporozoítos previamente liberados nas fezes de canídeos 
infectados agudamente; ou (B) verticalmente da mãe para o feto através da placenta (GOODSWEN 
et al., 2013). (C) Após a fase de proliferação rápida, N. caninum diferencia-se no estágio de 
bradizoítos que residem nos cistos teciduais intracelulares, estabelecendo infecções de longos 
períodos (PIERGILI FIORETTI et al., 2003). (D) Durante a gestação, modificações na resposta imune 
da mãe favorecem a reativação do parasito e a reconversão de bradizoítos em taquizoítos, os quais 
podem atravessar a placenta e gerar uma infecção fetal (INNES, 2007). (E) A reativação de uma 
infecção persistente com transmissão vertical pode ocorrer sobre gestações consecutivas e pode 
resultar em aborto ou no nascimento de bezerros saudáveis, mas congenitamente infectados 
(WILLIAMS et al., 2009). (F) Por fim, o ciclo de vida é completado quando cistos teciduais contendo 
bradizoítos, presentes nos tecidos do hospedeiro intermediário, são ingeridos por um hospedeiro 
definitivo carnívoro.  

 

 
      Fonte: Adaptado de GUIDO et al. (2016). 

 

Na via vertical, os taquizoítos do animal infectado são transmitidos para o feto 

através da placenta, contribuindo dessa maneira para a persistência da infecção por 

N. caninum no bovino, propagando a infecção para futuras gerações (Figura 1d) 

(BARR et al., 1993; SCHARES et al., 1998; HIETALA; THURMOND, 1999) e sendo 

uma das principais causas de aborto parasitário em gado leiteiro e a principal forma 

de transmissão da doença (Figura 1e) (DUBEY; SCHARES, 2011; LEINEWEBER et 

al., 2017).   

Por se tratar de um parasito intracelular obrigatório, a sobrevivência e a 

proliferação dos estágios “zoítos” de N. caninum dependem do interior da célula 
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hospedeira. Sendo assim, compreender os processos de invasão da célula 

hospedeira, assim como o desenvolvimento intracelular do parasito, representa uma 

importante abordagem para se aplicar alguma estratégia no controle da neosporose, 

quer por vacinas ou quimioterapia (HEMPHILL et al., 2013). Além disso, os 

processos fundamentais da invasão do parasito na célula hospedeira permanecem 

bastante conservados, pois o filo é caracterizado pela presença de características 

comuns responsáveis pela interação entre parasito e célula hospedeira. Estas 

incluem componentes de um conjunto de organelas secretoras denominado de 

complexo apical, o qual é composto por micronemas grânulos densos e roptrias 

localizados na extremidade apical do parasita (Figura 2) (BAUM et al., 2006).  Neste 

contexto, grande parte das investigações moleculares desse filo, tem sido realizada 

em T. gondii, que representa um modelo chave entre os membros do grupo 

(CARRUTHERS; BOOTHROYD, 2007).  

 

Figura 2- Representação morfológica das formas evolutivas taquizoíto de Toxoplasma e 
merozoíto de Plasmodium falciparum. O complexo apical, sendo uma característica de definição de 
membros do filo Apicomplexa, é composto de anéis polares, micronemas, roptrias e, em alguns 
casos, conóide.  

 

       Fonte: Adaptado de BAUM et al (2006). 
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Por ser um parasito “jovem”, os estudos com N. caninum começaram bem 

tardiamente, quando comparado com outros parasitos do filo, como T. gondii, 

Cryptosporidium spp, Eimeria spp, Plasmodium spp e Theileria spp (DUBEY,2007). 

Os trabalhos abrangem no geral investigações epidemiológicas, diagnóstico e 

exames de expressão e localização de genes clonados, além de questões sobre a 

imunogenicidade do parasito. Em relação às proteínas desse parasito há escassez 

de dados com estudos funcionais (HAMMOUDI et al., 2015; HUI et al., 2014; LI et 

al., 2016; SHEN et al., 2014a, WILLIAMS et al., 2015). 

No Brasil, já foram encontrados anticorpos anti-Neospora spp. em canídeos 

nas cinco regiões do país, tanto de áreas rurais como das áreas urbanas (SNAK et 

al., 2018; RAIMUNDO et al., 2015; LANGONI et al., 2014; SICURPIRA et al., 2012; 

BENETTI et al., 2009). O mesmo se verificou para bovinos, os quais têm grande 

importância econômica no país, devido à produção de carne e leite (SNAK et al., 

2018; RAMOS et al., 2016; CARDOSO et al., 2012; BENETTI et al., 2009; AGUIAR 

et al., 2006). Considerando os búfalos, foi observado uma ocorrência de anticorpos 

anti-N. caninum variando de 14,6% a 88%, porém não há relatos de prejuízo 

reprodutivo nesses animais (GENNARI et al., 2005; GONDIM et al., 2007). 

Pesquisas também verificaram alta soro prevalência do parasito em ovelhas, com 

uma taxa de transmissão vertical de 11% (em um grupo de nove animais, uma 

ovelha gerou duas infectadas) (FILHO et al., 2017). Anticorpos anti-N. caninum não 

são detectados apenas em ruminantes, mas há evidências de doença em diversos 

outros hospedeiros intermediários, animais de sangue quente, como jaguatirica, 

galinhas domésticas, porcos, entre outros animais (ANDRÉ et al. 2010; 

COSTA et al., 2008; GONDIM et al., 2010; SOARES et al., 2016). 

 

1.1 Invasão da célula do hospedeiro pelo parasito do Filo Apicomplexa 

 

O processo de invasão é composto de múltiplos passos de modo ativo e rápido que 

leva à formação de um vacúolo parasitóforo (VP), onde o parasito sobrevive e se 

prolifera (BRECHT et al., 2001). No início desse processo, os parasitos do filo 

Apicomplexa migram até seu local de preferência e invadem a célula hospedeira 

através de uma forma especial de movimento chamado motilidade por gliding. Este 

movimento é impulsionado por um sistema de actina-miosina que ajuda os parasitos 

a impelir-se para a célula hospedeira (FRENAL et al., 2010).  
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O processo de invasão é completado em, pelo menos em sete passos (Figura 

3) a partir de ligação inicial até a entrada definitiva no interior da célula hospedeira 

(CARRUTHERS E BOOTHROYD, 2007). Em um primeiro momento, um contato 

reversível de baixa afinidade entre parasito e a membrana de superfície da célula 

hospedeira é estabelecido pela família das Proteínas de Superfícies Relacionadas à 

SAG (SRS). Em seguida o conteúdo das organelas filo específicas (micronemas e 

roptrias) é secretado, com liberação das proteínas micronêmicas (MIC) e de roptrias 

(RON e ROP). Diversas das proteínas envolvidas neste processo foram identificadas 

e caracterizadas em T. gondii, cujos estudos permitiram a construção do modelo de 

invasão celular da Figura 3 (BURG et al., 1988; PARMLEY et al., 1992, CESBRON-

DELAUW et al., 1994; HEHL et al., 1997; MACEDO et al., 2013) e N. caninum 

(HEMPHILL, 1996; NISHIKAWA et al., 2000; NISHIKAWA et al., 2001; HALDORSON 

et al., 2006;. ROCCHI et al., 2011; SOHN et al., 2011). 

 

Figura 3 - Etapas no processo de invasão do Apicomplexa Toxoplasma gondii. O processo 

multifatorial se inicia com o reconhecimento pelas proteínas de superfície do taquizoíta (ex. SAG 1) e 
hospedeiro (1). A liberação das proteínas micronêmicas (MICs) possibilita a ligação entre ligantes e o 
motor de actina/miosina (MyoA) (2). O início da invasão ocorre com a interação entre as proteínas 
das roptrias (RONs e ROPs) e AMA 1, formando a junção de movimento (MJ, 3) e o vacúolo 
parasitóforo (4 e 5). Por fim o parasita é liberado da junção pela clivagem das proteínas micronêmicas 
pelas rombóides (ROMs) (6 e 7).    

 

 
            Fonte: Adaptado de Carruthers e Boothroyd (2007) 
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Após o contato inicial, quando o nível do cálcio intracelular no interior do 

parasito aumenta (CARRUTHERS; SIBLEY, 1999), as proteínas são liberadas a 

partir de micronemas. Estas pequenas vesículas chamadas MICS, se aglomeram na 

porção apical da zoíto e secretam rapidamente um grande número de proteínas 

quando o contato inicial é feito entre o parasito e a célula hospedeira, atuando como 

principais fatores de adesão celular às células hospedeiras e participam do 

reconhecimento do parasito, reorientação e receptores de células hospedeiras 

(CARRUTHERS; TOMLEY, 2008; BILLKER et al., 2009; SANTOS et al., 2012). 

Proteínas de roptrias de pescoço são então liberadas de forma regulada na 

porção anterior do parasito, para formar uma região apertada de contato com a 

célula hospedeira. Dessa forma é possível a formação de um complexo estável com 

a membrana da célula do hospedeiro, conhecida como junção de movimento (MJ), o 

qual atua como um andaime para que o parasito entre na célula, resultando na 

formação do vacúolo parasitóforo (VP) aonde o parasito irá residir e se multiplicar 

(ALEXANDER et al., 2005; CARRUTHERS; BOOTHROYD, 2007; HEINTZELMAN, 

2015). As roptrias também liberam uma variedade de proteínas que modulam a 

função da célula hospedeira (EL HAJJ et al., 2007; ONG et al., 2010; SINAI; 

JOINER, 2001), e que estão relacionadas com a virulência do parasito e as células 

de defesas do hospedeiro. 

Durante a formação do MJ, as proteínas do bulbo de roptrias (ROP) são 

injetadas dentro do citoplasma da célula hospedeira no local de invasão. Algumas 

ROP ficam ligadas às pequenas vesículas destinadas a fundir-se com o 

desenvolvimento da membrana do vacúolo parasitóforo (MPV), enquanto outras 

ROP solúveis são descarregadas para dentro da célula hospedeira. Enquanto o 

parasito invade a célula hospedeira, complexos MIC transmembranas são também 

deslizados para a extremidade posterior do parasito e são clivados por proteases 

intramembranas denominadas rombóides. Quando o parasito invagina a membrana 

da superfície da célula hospedeira, o vacúolo parasitóforo está completamente 

formado, podendo atravessar o citoesqueleto do hospedeiro separando-se da 

membrana plasmática do hospedeiro para completar o processo de invasão 

(CARRUTHERS; BOOTHROYD, 2007). Apesar da preservação relativa dos 

mecanismos de invasão através do filo, existem algumas diferenças. Por exemplo, 

Theileria spp representa um modo muito diferente da invasão da célula hospedeira. 

Os “zoitas” da Theileria que são não móveis na natureza invadem o hospedeiro por 
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um mecanismo irreversível (“zippering”), em vez de uma invasão ativa dependente 

de glideosoma. Além disso, não há orientação apical de zoita e não há proteínas 

micronêmicas, sendo necessárias proteínas adesivas para a invasão de zoitas em 

Theileria (KEMP et al., 2013). 

 

1.2 Papéis das roptrias na invasão celular do hospedeiro 

 

As roptrias são organelas específicas do filo Apicomplexa com formato de 

bulbo na base e afinando no pescoço (LEMGRUBER et al., 2011). Essas organelas 

secretam proteínas que contribuem na invasão, na sobrevivência do parasito na 

célula hospedeira e em alterar processos nessas células. Durante a invasão, a 

membrana do VP é formada a partir da membrana plasmática do hospedeiro em 

conjunto com as proteínas segregadas a partir das roptrias (BESTEIRO et al., 2009). 

Essas proteínas podem ser organizadas em duas classes, as das proteínas de 

roptrias de pescoço (RONs) e as proteínas de roptrias (ROPs), que atuam em 

momentos distintos durante o processo de invasão celular. As proteínas de roptrias 

de pescoço (RONs) estão localizadas na parte mais fina da organela e estão 

envolvidas na formação e função da junção de movimento, conforme ilustrado na 

figura 3 (itens 4 e 5) (ALEXANDER et al., 2005; BECK et al. 2014). Já as roptrias 

que estão localizadas no compartimento do bulbo, são denominadas de proteínas de 

roptrias (ROPs) e são secretadas posteriormente no vacúolo parasitóforo recém-

formado ou na célula hospedeira (Figura 4) (CARRUTHERS; SIBLEY, 1997). 

Algumas ROPs ainda podem se diferenciar e participar de uma grande família de 

quinases e pseudo-quinases, as chamadas família de roptrias quinase (ROPKs), 

uma classe de enzimas que regulam a transdução do sinal celular por meio da 

fosforilação e já que foram evidenciadas em diversos organismos do filo 

Apicomplexa.  
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Figura 4. Proteínas de pescoço de roptrias e proteína de roptrias (RONs e ROPs, 
respectivamente) durante e após a invasão em Plasmodium spp. As proteínas de roptrias de 
pescoço (RONs) localizam-se predominantemente no local de adesão da superfície do merozoíto ou 
na junção apertada (TJ) durante a fixação e a invasão, embora a função e a localização final de 
vários RONs permaneçam desconhecidas. As proteínas de roptrias (ROPs) são secretadas após o 
parasito ter entrado completamente no eritrócito, e podem estar envolvidas na formação da 
membrana do vacúolo parasitóforo.  

 

 

    Fonte: Adaptado de COUNIHAN et al (2013). 

 

Em 2013, Talevich e Kannan catalogaram e compararam, através de uma 

extensa análise in silico, a superfamília de roptrias quinases dos genomas de T. 

gondii, N. caninum, Sarcocystis neurona e Eimeria tenella, delineando assim, uma 

árvore filogenética a partir das sequências de consenso de cada uma das 

subfamílias da ROPK para ilustrar o padrão evolucionário na família ROPK em 

vários Apicomplexa (Figura 5) (BRADLEY; SIBLEY, 2007; PEIXOTO et al., 2010).  
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Figura 5. Filogenia das subfamílias de roptrias quinases de T. gondii, N. caninum, Sarcocystis 
neurona e Eimeria tenella. As proteínas de roptrias quinases preditas ou conhecidas são marcadas 
em negrito, e quinases que podem ter um mecanismo catalítico não-canônico são marcadas com um 
asterisco. As subfamílias ROPK recentemente propostas são rotuladas em texto itálico. O clado 
indicado em vermelho contém as subfamílias da ROPK com uma extensão do terminal N homóloga 
ao domínio da quinase (NTE). O clado em verde é específico para E. tenella. O clado divergente 
"ROPKL" é mostrado em azul. Rótulos de ramificação indicam suporte de bootstrap. A grade ao longo 
do lado direito indica as espécies em que cada subfamília aparece: T. gondii (Tg), N. caninum (Nc), S. 
neurona (Sn) e E. tenella (Et).  

 

 
  Fonte: Adaptado de Talevich e Kannan (2013). 

 

Apesar do elevado grau de sintenia e conservação das sequências 

genômicas entre N. caninum e T. gondii, as regiões de codificação para secreção de 

fatores de virulência como as ROPs, bem como os seus níveis de expressão, 

revelaram diferenças consideráveis. Por exemplo, as proteínas ROP5 e ROP16 

estão presentes em N. caninum e T. gondii, mas NcROP18 é um pseudogene em 

contraste com uma expressão muito ativa de TgROP18 (PEIXOTO et al., 2010). 

Pseudogenes são definidos como sequencias genômicas de DNA, similares a genes 
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codificadores, mas sem potencial codificador, cuja maioria se origina de cópias 

duplicadas de genes funcionais. (PODLAHA; ZHANG, 2010). Um gene funcional 

pode também tornar-se um pseudogene sem duplicação, se a sua função não 

confere uma vantagem ou aptidão para o organismo devido a uma mudança no 

ambiente ou mutação genética (ZHANG et al., 2010; MARQUES et al., 2012). 

ROP18 é um fator de virulência determinante de T. gondii que protege o vacúolo 

parasitário de ataque pelo sistema imunológico do organismo hospedeiro 

(STEINFELDT et al., 2010). Em N. caninum ROP18 é um pseudogene. E 

recentemente, Ma e colaboradores (2017), desenvolveram um plasmídeo knockout 

pTCR-CD para editar genes de N. caninum e conseguiram detectar alguns papéis de 

NcROP5, como um grande potencial de virulência, que também é evidenciado em T. 

gondii. 

Assim, estudos sugerem um papel reduzido para o fator de virulência de 

genes ortólogos T. gondii em N. caninum, por exemplo, em relação às proteínas de 

virulência associados às proteínas ROP18, ROP16 e ROP5. A perda de função de 

ROP18 em N. caninum pode estar relacionada a uma ação adaptativa, impedindo a 

morte de seu hospedeiro e promovendo a sobrevivência do parasito (REID et al., 

2012). Portanto, não se espera que todas as ROPKs de N. caninum sejam 

funcionalmente semelhantes em T. gondii e vice-versa. De acordo com um estudo in 

silico, há 68 genes de roptrias presentes tanto em T. gondii como N. caninum, sendo 

61 ortólogos e 7 específicos para cada espécie (REID et al., 2012). A partir de 

análises do genoma de espécies que pertencem ao filo Apicomplexa foi observado 

que os genes que codificam as proteínas RON estão conservados na maioria dos 

parasitos, com exceção da RON8, que é restrita aos coccídios, como T. gondii e N. 

caninum (STRAUB et al., 2009). 

 

1.3 Proteínas de roptrias com potencial fator de virulência em células 

hospedeiras  

 

Em T. gondii, as proteínas de roptrias mais bem estudadas são as da família 

das roptrias (ROPK) que inclui proteínas quinases e pseudoquinases com papel 

fundamental na virulência (LEI et al., 2014; REESE et al., 2014). O grupo de ROPKs 

foi caracterizado como “kinome”, no qual, incialmente foram identificadas 34 

proteínas relacionadas a esse conjunto em T. gongii (PEIXOTO el al., 2010). No 
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entanto, Fox e colaboradores (2016) relataram que, apesar do papel da maioria das 

ROPKs na virulência não ter sido testado diretamente, os autores conseguiram 

extrair importantes conclusões. A partir de análises de estudos com ROP5, ROP17, 

ROP18, ROP35 e ROP38, foram encontrados dados com influências cruciais sobre 

as funções necessárias para estabelecer infecção crônica. Dentre elas, as que 

apresentam funções na fisiologia do parasito mais conhecidas são as ROP5 e 

ROP18. Apesar dessas proteínas em sua maior parte possuírem sua função 

desconhecida, sabe-se que grande parte delas é secretada para o citosol da célula 

hospedeira durante a invasão, sendo que algumas delas podem se associar com a 

membrana do vacúolo parasitóforo (EL HAJJ et al., 2006; BRADLEY; SIBLEY, 2007; 

BOOTHROYD & DUBREMETZ, 2008). Pelo menos 12 membros da família ROP2 

compartilham de certo número de características: todos os precursores da família 

contêm um peptídeo sinal e a maioria deles mantém uma pro região que é clivada 

durante a maturação (REESE & BOOTHROYD, 2009). Também apresentam um 

domínio rico em arginina de 100-150 resíduos e um domínio de quinase C-terminal 

(EL HAJJ et al., 2006; REESE & BOOTHROYD, 2009). 

No caso de N. caninum, a família ROP2 foi recém descrita e há poucos dados 

disponíveis (TALEVICH; KANNAN, 2013). NcROP1, NcROP2Fam-1, NcROP4, 

NcROP5, NcROP9, NcROP30 eNcROP40 foram identificadas por estudos de 

proteômica (MARUGÁN-HERNÁNDEZ et al., 2011; SOHN et al., 2011; REGIDOR-

CERRILLO et al., 2012), sendo que apenas NcROP5 teve a sua função descrita (MA 

et al., 2017). Ma e colaboradores (2017), analisaram que NcROP5 tem uma baixa 

patogenicidade e que está intimamente relacionada com TgROP5.Verificaram 

também que NcROP5 tem uma função associada com virulência do parasito e é 

bem semelhante nos demais Apicomplexas (GHORBAL et al., 2014; REESE & 

BOOTHROYD, 2011; WALZER et al., 2013).  Atualmente, as proteínas de roptrias 

presentes em N. caninum que foram parcialmente caracterizadas são NcROP2Fam-

1 que possui as características dos membros da família ROP2 e aparenta não 

possuir atividade catalítica (ALAEDDINE et al., 2013) e NcROP40 (PASTOR-

FERNÁNDEZ et al., 2015), esta última já havia sido descrita como sendo mais 

abundantemente expressa em isolados virulentos de N. caninum (REGIDOR-

CERRILLO et al., 2012). 

Em vista das observações anteriores, o estudo proposto baseia-se na 

identificação e caracterização de proteínas de roptrias que são particulares para N. 
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caninum. O trabalho focou sobre duas proteínas de roptrias: NCLIV_031550 e 

NCLIV_011700. NCLIV_031550 é classificada na categoria -ROPK  (proteína de 

roptria com domínio quinase) e foi denominada ROP55 (TALEVICH; KANNAN, 

2013). Do mesmo modo, a outra proteína, NCLIV_011700 (descrita como ROP15B), 

foi primeiro identificada por Reid e colegas (2012) como um gene único para N. 

caninum, homóloga de ROP2 com domínio de proteína quinase. NCLIV_031550 

(ROP55) e NCLIV_011700 (ROP15B) também foram identificadas em duas 

abordagens proteômicas que o nosso grupo desenvolveu em N. caninum (POLLO-

OLIVEIRA et al., 2013). Na fração secretada (ESA), ROP55 e ROP15B 

representaram as proteínas de roptrias mais prevalentes, aumentando a evidência 

de que estas são organelas secretoras de proteínas e que possuem uma função 

relevante em N. caninum. 

 

2. OBJETIVO 

2.1 Geral 
 

Caracterizar as proteínas roptrias NCLIV_031550 (ROP55) e NCLIV_011700 

(ROP15B) em Neospora caninum.  

 

2.2 Específicos 

1. Clonagem e expressão dos genes NCLIV_031550 (ROP55) e NCLIV_011700 

(ROP15B) de forma heteróloga em E. coli;  

2.  Produção e purificação das formas recombinantes de NcROP15B e 

NcROP55 para produção de respectivos anticorpos policlonais; 

3. Localizar as proteínas NcROP15B e NcROP55 nativas através de western 

blot 1D. 

4. Investigar a capacidade de inibição da invasão de N. caninum por ensaios 

com anticorpos policlonais anti- NcROP15B, NcROP55 e sua associação;  

5. Localizar NcROP15B e NcROP55 em N. caninum por imunofluorescência 

confocal. 

3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Cultivo in vitro e manutenção de taquizoítos 
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Existem evidências filogenéticas que as ROPs tem sofrido extensa seleção 

evolutiva após a divergência entre os gêneros Neospora e Toxoplasma (PEIXOTO 

et al, 2010), o que tem sido comprovado por diversos trabalhos mostrando diferentes 

padrões de expressão de ROPs entre os dois parasitos. Desta forma, o nosso 

trabalho de caracterização das proteínas NcROP15B e NcROP55, mesmo que 

inicial, é de extrema importância, já que despertou um horizonte para 

aprofundamento dos estudos, como abordagens funcionais destes genes em N. 

caninum. Genes específicos e ativos podem auxiliar não somente uma melhor 

compreensão do parasito mas abrir caminhos para identificação de novos alvos 

terapêuticos de neosporose.  

 

5 CONCLUSÕES  
 

- As sequências de NcROP15B e NcROP55 possuem características de proteínas 

de roptrias quinases; 

 

- NcROP15B possui identidade de 19% com as sequencias de ROP15 de T. gondii e 

Hammondia hammondi e NcROP55 é 14% idêntico com ROP37 de T. gondii e com 

ROP28 de Hammondia hammondi, e 15% com ROP28 de Neospora caninum. 

 

- NcROP15B e NcROP55 estão localizadas na região perinuclear de taquizoítos de 

N. caninum em microscopia confocal; 

 

- Soro policlonal anti-NcROP15B e anti-NcROP55 inibem invasão celular de 

N.caninum em 12 e 7%, e quando associados a inibição de invasão sobe para 62% 
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