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Resumo 

 

Um conjunto de quadros clínicos conhecidos genericamente por 

Leishmaniose, que representa um sério problema de Saúde Pública, tem como 

agentes etiológicos protozoários do gênero Leishmania. Em seu ciclo de vida, o 

parasita apresenta dois hospedeiros, um vertebrado e um invertebrado. O 

gênero Leishmania é dividido em dois subgêneros: Leishmania (Leishmania) e 

Leishmania (Viannia), de acordo com a posição ocupada pela forma 

promastigota no tubo digestivo do hospedeiro invertebrado.  

Genes que codificam RNA ribossômico são exclusivamente transcritos 

pela RNA polimerase I. A região promotora dessa polimerase é conhecida 

como espécie-específica. Estudos anteriores, baseados em ensaios de 

expressão transiente com construções nas quais a expressão do gene repórter 

CAT era dirigido por diferentes regiões do promotor mostraram que em 

Leishmania há um reconhecimento espécie-específico, mas que espécies 

filogeneticamente relacionadas reconhecem melhor o promotor do que a 

espécie homóloga.   

A caracterização estrutural da região promotora de RNA pol I de L. (V.) 

braziliensis possibilitou mapear o sítio de início de transcrição e definir a 

provável região promotora de RNA pol I desse organismo. Quando 

comparamos o 5´ ETS da região estudada, com a região correspondente das 

demais espécies do subgênero L. (Leishmania), notamos uma alta similaridade 

tanto no tamanho, quanto na seqüência de nucleotídeos. Já na região IGS os 

blocos de repetição apresentam tamanho similar, porém seqüências distintas, 

 
 

9



assim como a seqüência à montante do ETS. Não foi determinado o número de 

blocos de repetição presente em cada cístron de L.(V.) braziliensis. 

Os estudos de ligação de fatores nucleares à região central do promotor 

mostraram que houve um reconhecimento diferencial dessa região entre a 

espécie homóloga L. (V.) braziliensis e as espécies heterólogas L. (V.) 

guyanensis, pertencente ao mesmo subgênero e L. (L.) amazonenis. Os 

complexos protéicos associados a essa região central apresentaram maior 

afinidade com a espécie heteróloga L. (V.) guyanensis. 

O fato de ser o ensaio de CAT trabalhoso e demorado levou à busca de 

outro repórter que evidenciasse a funcionalidade da região promotora ao 

mesmo tempo em que permitisse a quantificação dessa expressão, de modo a 

medir a força do promotor. Neste trabalho iniciamos a padronização para 

utilizar GFP como gene repórter no estudo da funcionalidade de promotores. 

Foi possível mostrar que a GFP é detectável em microscopia confocal e que as 

células que expressam GFP podem ser quantificadas em FACS, no entanto, 

essas detecções só foram possíveis em parasitas selecionados por uma marca 

de seleção, ou seja, numa transfecção estável. Assim, substituir o gene 

repórter CAT pelo gene GFP foi inadequado para os ensaios de transfecção 

transiente, impedindo que fosse medida a atividade da região promotora de L. 

(V.) braziliensis em diferentes espécies.  
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Abstract 

 

Leishmaniasis is the generic name of a serious public health problem 

that is caused by protozoa of the genus Leishmania. In its lifecycle, the parasite 

has two hosts, a vertebrate and an invertebrate. The genus Leishmania is 

divided into two subgenera: Leishmania (Leishmania) and Leishmania (Vianna), 

according to the position occupied by the promastigotes form at the gut of the 

invertebrate host.  

Genes that encode ribosomal RNA are exclusively transcribed by RNA 

polymerase I. The promoter region of the RNA polymerase I is known to present 

a species-specific recognition. Previous studies, based on transient expression 

assays with constructions in which the expression of the reporter gene CAT was 

directed by different regions of the promoter showed that RNA pol I promoter in 

Leishmania is species-specific, but in phylogenetically related species the 

expression of the reporter gene is higher than in the homologous species.  

The structural characterization of the promoter region of RNA pol I of L. 

(V.) braziliensis enabled to map the site of initiation of transcription and to 

define the promoter region of RNA pol I. The comparison of the determined 5' 

region of the ETS region, with the corresponding region of other species of the 

subgenus L. (Leishmania), showed a high similarity both in size, as in the 

sequence of nucleotides. However, the IGS region and the repetitive blocks of 

nucleotides have similar size but different sequences.  

The studies of binding of nuclear factors to the central region of the 

promoter showed that there was a recognition between the species counterpart 

L. (V.) braziliensis and the heterologous species L. (V.) guyanensis, belonging 

 
 

11



to the same subgenus and L. (L.) amazonensis, that belongs to another 

subgenus. The complex protein associated with this central region showed 

greater affinity with the heterologous species L. (V.) guyanensis.  

The fact that to quantify the CAT expression represents a laborious and 

time consuming test lead us to search for another reporter that could identified 

the functionality of the promoter region and at the same time allowed the 

quantification of expression in order to measure the strength of the promoter.  

In the present work, we began the standardization for the use of GFP 

gene as reporter in the study of the functionality of promoters. It was possible to 

show that GFP is detectable in confocal microscope and the cells that express 

GFP can be quantified in FACS, however, these findings were made possible 

only in parasites selected by the mark, ie in a stable transfection. So, the 

replacement of CAT by GFP reporter showed to be inadequate for testing 

promoters in transient transfection. This prevented the measure of the activity of 

the promoter region of L. (V.) braziliensis in different species. 
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Introdução 

1. Histórico da Leishmaniose 

A leishmaniose é uma doença não contagiosa, que apresenta uma 

evolução crônica que acomete pele e cartilagem, ou órgãos internos de 

forma localizada ou difusa, sendo causada por várias espécies de 

protozoários do gênero Leishmania (ROSS, 1903), família 

Trypanosomatidae (DOFLEIN, 1901 emend. GROBBEN, 1905), ordem 

Kinetoplastida (HONIGBERG, 1963, emend). Esses protozoários causam 

infecções de caráter zoonótico que atingem o homem e seus animais 

domesticados de maneira secundária. A leishmaniose visceral acomete o 

sistema linfo-monocitário de forma sistêmica, progredindo até a morte. 

A leishmaniose tegumentar americana, também conhecida como 

LTA, é uma doença associada ao homem desde os primórdios. Na 

literatura encontramos relatos e descrições datados desde o século I dC 

(Lainson, 1997; Camargo e Barcinski, 2003). Cerâmicas pré-colombianas 

feitas por índios do Peru, datadas de 400 a 900 dC, foram encontradas 

em nosso continente. Os indivíduos representados nessas cerâmicas 

apresentavam lábios e narizes desfigurados, sinais característicos de 

espúndia, uma das denominações populares da leishmaniose muco-

cutânea (Lainson e Shaw, 1988). 

No Brasil, a primeira citação de LTA foi encontrada no documento 

da Pastoral Religiosa Político-Geográfica de 1827. Nesse documento foi 
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relatada a viagem de um Frei que percorreu as regiões do vale 

amazônico, onde observou a existência de indivíduos com úlceras nos 

braços e pernas, relacionadas a picadas de inseto, tendo como 

conseqüência lesões destrutivas de boca e nariz (Paraguassu-Chaves, 

2001).  

No Brasil, em 1885 Cerqueira relatou a existência de doenças de 

pele, identificadas clinicamente como botão de Biskra. Na Itália em 1895, 

Breda descreveu a doença em italianos que viajaram a São Paulo 

(Pessôa, 1982). 

A natureza leishmaniótica das lesões nasofaríngeas e de pele 

foram confirmadas pela primeira vez no Brasil em 1909 por Lindenberg, 

que isolou formas de Leishmânia idênticas a Leishmania tropica (Wright, 

1903) em lesões cutâneas de trabalhadores residentes próximos da mata 

no interior de São Paulo (Pessôa, 1982). 

Gaspar Vianna batizou essa forma isolada de Leishmania 

braziliensis por considerar esse parasita diferente da L. tropica. Vianna 

estudou a grande epidemia que ocorreu no início do século XX no Estado 

de São Paulo com a construção da Estrada de Ferro Noroeste. O 

desmatamento para a posterior construção da estrada fez com que os 

vetores migrassem da copa das árvores para o solo, fazendo seu repasto 

sanguíneo nos trabalhadores da região. Como isso ocorreu na região de 

Bauru, a doença foi denominada “úlcera de Bauru” ou “nariz de tapir” 

(Silveira e cols., 1997).  
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Até meados dos anos 70, no Brasil, todos os casos de LTA eram 

diagnosticados como L. braziliensis. Com o desenvolvimento e o 

aprimoramento das técnicas de análise, com o aumento de estudos 

ecológicos e epidemiológicos, novas espécies foram descritas (Lainson, 

1997; Silveira e cols., 1997; Marzochi, 1992; Ministério da Saúde do 

Brasil 1994 e 2000).  

2. Ciclo de vida do parasita  

O agente etiológico da Leishmaniose é um parasita obrigatório, 

com um ciclo digenético. No hospedeiro vertebrado, o parasita encontra-

se na forma amastigota, intracelular obrigatória de macrófagos. Sua 

morfologia celular é arredondada ou ovóide, variando de tamanho entre 2 

a 6 µm em extensão e 1,5 a 3 µm de largura, com um flagelo muito 

reduzido. Os macrófagos fagocitam os parasitas, formando os vacúolos 

digestivos ou fagolisossomos. Nesse compartimento, os parasitas se 

multiplicam por divisão binária, rompendo o macrófago e liberando novos 

amastigotas, aptos a infectar novos macrófagos. Ao fazer um repasto 

sanguíneo em um vertebrado parasitado, o hospedeiro invertebrado, 

mosquitos flebotomíneos (Ordem Díptera; Família Psychodidae; Sub-

Família Phlebotominae), sugam junto com o sangue, macrófagos 

periféricos infectados com leishmânias. Uma vez no tubo digestivo do 

mosquito, as formas amastigotas são liberadas e se diferenciam em 

promastigotas, formas delgadas, com cerca de 1,4 µm de largura e 20 

µm de comprimento, com um flagelo típico. Essas formas se multiplicam 
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intensamente por divisão binária e quando atingem um grande número 

diferenciam-se em formas metacíclicas infectivas, de rápido movimento, 

corpo pequeno e longos flagelos que invadem porções anteriores do 

esôfago e proventrículo do mosquito. No próximo repasto sangüíneo, a 

regurgitação do material aspirado assegura a inoculação das formas 

infectantes em um novo hospedeiro vertebrado. No tegumento desse 

novo hospedeiro, essas formas são fagocitadas por macrófagos e 

diferenciam-se na forma amastigota (Rey, 2001). 

O gênero Leishmania é dividido em dois subgêneros: Leishmania 

(Leishmania) e Leishmania (Viannia), de acordo com a posição ocupada 

pela forma promastigota no tubo digestivo do hospedeiro invertebrado 

(Lainson e Shaw, 1988). No Brasil encontramos espécies pertencentes a 

ambos os subgêneros, destacando-se entre elas L. (V.) guyanensis, L. 

(V.) braziliensis, L. (L.) amazonensis e L. (L.) chagasi. 

Quanto à forma clínica, didaticamente as leishmanioses podem ser 

divididas de acordo com os principais agentes etiológicos: L. (V.) 

guyanensis (responsável pela forma cutânea difusa), L. (V.) braziliensis 

(responsável pela forma cutâneo-mucosa), L. (L.) amazonensis 

(responsável pela forma clínica cutânea, porém alguns casos podem 

desenvolver a forma clínica difusa e incurável da doença) e L. (L.) 

donovani e L. (L.) chagasi (responsável pela forma visceral). 

A LTA é uma zoonose primária de mamíferos silvestres como 

roedores, marsupiais, edentados e primatas. O homem está sujeito a 
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adquirir a doença ao entrar em contato com áreas florestais onde existem 

as enzootias pelas diferentes espécies de Leishmania (http: 

/www.who.int/emc/disease/leish/index.html).  

A L.(V.) braziliensis apresenta-se distribuída em todo o território 

nacional, e também em vários países da América do Sul e Central. São 

conhecidas poucas informações sobre seus hospedeiros silvestres tendo 

sido apenas relatado a presença desse parasita em roedores (Akodon 

sp., Proechimys sp., Rattus sp., Oryzomys sp. e Rhipidomys sp.) e no 

marsupial Didelphis (Brandão-Filho e cols. 2003). Na transmissão 

peridoméstica, apresentam-se como hospedeiros: cavalos, cães, 

jumentos e até gatos (Tolezano e cols. 2007). No homem essa espécie é 

responsável pela leishmaniose cutânea e a cutâneo-mucosa (Lainson, 

1997; Silveira e cols., 1997; Marzochi, 1992; Ministério da Saúde do 

Brasil 1994 e 2000). 

Quanto ao vetor invertebrado, na Serra dos Carajás, encontramos 

como vetor o Psychodopygus wellcomei (de comportamento 

antropofílico, fazendo repasto sanguíneo diurno e apresentando uma de 

maior atividade nas estações de chuva), além de outras espécies que 

vêm se adaptando em áreas peridomésticas, e ainda as de florestas 

primárias (Lu. whitmani, Lu. migonei, Lu. pessoai, Lu. intermedia, Lu. 

carrerai).  

Quanto à distribuição geográfica e epidemiológica estima-se que 

as leishmanioses, tanto na forma cutânea como visceral, apresentam 
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uma equivalência de 12 milhões de casos no mundo, sendo que cerca de 

350 milhões de pessoas estão em 88 países ameaçados de contrair a 

doença. Desses países, 72 são países em desenvolvimento. A 

Leishmaniose visceral quase em sua totalidade pode ser encontrada no 

Brasil, Bangladesh, Índia e Sudão. Já a leishmaniose muco-cutânea é 

encontrada no Brasil, Bolívia e Peru. Com relação à leishmaniose 

cutânea, os países ameaçados correspondem ao Brasil, Afeganistão, Irã, 

Peru, Arábia Saudita e Síria (http: /www.who.int/emc/disease/leish/index. 

html).  

3. Controle da expressão de rDNA pela RNA 

polimerase I 

Em eucariotos, o processo de transcrição de genes é bastante 

complexo e existem três RNA polimerases, denominadas RNA 

polimerase I, II e III. Essas RNA polimerases apresentam diferentes 

especificidades, em relação aos fatores de transcrição e sítios 

promotores nos genes que transcrevem. Os mRNA (RNA mensageiro) 

são sintetizados pela RNA polimerase II (RNA pol II); rRNA (RNA 

ribossômico), pela RNA polimerase I (RNA pol I) e tRNAs, snRNAs, e 

outros RNA pequenos, pela RNA polimerase III (RNA pol III), sendo que 

para essas duas RNA polimerases o RNA é o produto final da expressão 

gênica. 

 
 

21

9

http://www.who.int/emc/disease/leish/index.html
http://www.who.int/emc/disease/leish/index.html


Resumidamente, a transcrição ocorre com a ligação de fatores 

iniciadores de transcrição e a ligação da RNA polimerase específica à 

região promotora do gene que será transcrito. Essa associação é 

denominada complexo de iniciação. Em seguida ocorre a formação da 

fita de RNA e então a sua elongação, nessa etapa ocorre a ligação ao 

complexo de fatores de elongação. Sinais de terminação fazem com que 

todo o complexo se desligue da cromatina, desmontando o complexo e 

liberando a molécula de RNA sintetizada.  

Na transcrição de mRNA, durante a elongação, ainda ocorre a 

adição de um “capping” na extremidade 5’; o “splicing” ou retirada de 

íntrons, pela associação da maquinaria de processamento de RNA ou 

spliceossomo; e a poliadenilação da extremidade 3’, pela ação da enzima 

PoliA polimerase.  

Na maioria das espécies de eucariotos os genes de rRNA se 

repetem de 100 a 5000 vezes por genoma haplóide. Em células de 

mamífero em crescimento são requisitados 2x106 ribossomos a cada 15 

horas de geração. A transcrição dos genes se dá com a elongação de 

aproximadamente 30 nucleotídeos/segundo (Solner-Webb e Tower, 

1986) sendo, portanto, muito eficaz e rápida para suprir a necessidade 

da célula. Os genes de rRNA estão localizados em um ou poucos sítios 

da cromatina chamados organizadores de nucléolos. Nucléolos são 

organelas densas que se formam durante a interfase e consistem dos 

sítios onde se localiza a maquinaria de transcrição do rDNA, os fatores 
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de seu processamento e a montagem dos ribossomos com a reunião das 

proteínas ribossômicas que foram endereçadas a esse local.  

O transcrito primário consiste de precursor de 35-47 S (ou 6-15 

kb), que é processado por meio de uma série de clivagens de 

endonucleases para originar as espécies maduras de rRNA (Sollner-

Webb e Tower, 1986). 

Em vertebrados, uma unidade padrão de transcrição de rDNA 

codifica o precursor de rRNA, que contém as seqüências do 18S (ou 

SSU) que fará parte da subunidade menor do ribossomo; 28S (ou LSU) e 

5.8S, que juntamente com o rRNA 5S, transcrito de outro locus, farão 

parte da subunidade maior do ribossomo. Cada unidade contém 

elementos seqüenciais importantes que regulam a transcrição do pré-

rRNA, tais como a região promotora de transcrição, estimuladores 

(enhancers), espaçadores transcritos ou não, terminadores de 

transcrição, origem de replicação, e barreira de forquilha de replicação 

que previne a forquilha de replicação de colidir com a RNA polimerase I 

durante a fase S. A disposição em tandem dos múltiplos genes de rDNA 

é útil para aumentar a dosagem gênica e para manter a similaridade das 

seqüências de rRNA (ver esquema na figura 1).   

Com a exceção de espécies muito relacionadas, seqüências 

promotoras de rDNA de eucariotos tem divergido significantemente. Esse 

sítio consiste na região gênica na qual se liga a maquinaria de 

transcrição, ou seja RNA pol I e seus fatores de iniciação. Consistente 
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com essa disparidade de seqüência, a transcrição de rDNA é geralmente 

específica a ordens taxonômicas, o promotor de um grupo não costuma 

ser reconhecido pela maquinaria de outros promotores (para revisão Heix 

e Grummt 1995). 

Crucialmente, há um fino balanço entre o crescimento da célula e a 

acumulação de rRNAs sendo essencialmente controlado ao nível da 

transcrição de rDNA (Russell e Zomerdjik, 2005).  

 

 
Figura 1: Organização dos genes de rRNA. (A) Microscopia eletrônica de cromatina 
nuclear de levedura. O longo rRNA (seta) surge como resultado da transcrição pelo 
complexo RNA polI associado a seus fatores.Se observa vários complexos ao longo 
do gene, indicado por uma seta rDNA. A transcrição se inicia pelo promotor (P) e 
termina no terminador (T). (B) Representação de uma unidade de rDNA (não em 
escala). A transcrição por RNA pol I produz o precursor rRNA 47S, que é em parte 
processado e modificado por metilação e pseudo-uridinilação para produzir os rRNAs 
maduros: 18S, 5.8S e 28S. A região do promotor contém o domínio central (core) no 
qual se situa o sítio de início de transcrição (+1), e o domínio à montante, responsável 
pelo reconhecimento de vários fatores de iniciação. Vários elementos terminadores de 
transcrição estão localizados no final 3’ de cada região transcrita dos genes de rRNA e 
imediatamente à montante do sítio de início de transcrição (T0) (ilustração extraída de 
Russell e Zomerdjik, 2005). 
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Como já mencionado, à exceção de espécies muito relacionadas, 

seqüências promotoras de rDNA de eucariotos tem divergido 

significantemente. Com poucas exceções, os promotores de rDNA 

compartilham organizações modulares, consistindo de um domínio 

central ou core (CP) e elementos à montante (UCE). O alinhamento 

estereoespecífico de ambas as seqüências é crucial para um início de 

transcrição eficiente (Russell e Zomerdjik, 2005). Análises de parâmetros 

estruturais dos promotores de genes ribossômicos em diferentes 

organismos, variando de humanos a plantas avasculares, revelaram a 

conservação de aspectos estruturais específicos, menos as seqüências 

bases que são fundamentais para o funcionamento do promotor (Marilley 

e Pasero 1996; Marilley e cols. 2002). Aparentemente, um código 

estrutural, em adição à seqüência primaria, dirige a interação DNA-

proteína no promotor de rDNA e deve ter uma função muito importante 

no controle da transcrição (Russell e Zomerdjik, 2005).  

Estudos de transcrição in vitro e modificações genéticas pontuais 

permitiram isolar as regiões essenciais para a regulação do promotor de 

RNA pol I. Os principais modelos biológicos foram Xenopus, Drosophila, 

Saccharomices e Rattus. Foi denominado domínio central a região 

compreendida entre os nucleotídeos –45 e + 20 do promotor, sendo que 

essa região é necessária e suficiente para que ocorra a transcrição 

(Sollner-Webb e Tower, 1986). Acreditava-se que essa região era 
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responsável pela espécie seletividade (Paule e White, 2000; Jacob e 

Ghosh, 1999; Grummt, 1999). 

No domínio central ocorre a ligação de RNA pol I e alguns fatores 

que auxiliam no reconhecimento do promotor, além de fatores de 

elongação e terminação da transcrição. Resumidamente, a iniciação da 

transcrição de rDNA é mediada por um complexo multiprotéico específico 

contendo RNA pol I e pelo menos quatro fatores basais de transcrição. A 

formação do complexo pré-iniciador da transcrição necessita da ligação à 

montante de UBF (upstream binding factor) (Jantzen et al. 1990, Paule e 

White, 2000; Jacob e Ghosh, 1999; Grummt, 1999) e do fator seletivo do 

promotor, chamado TIF-IB (transcription factor I B) em ratos (Clos et al. 

1986); de SL1 (complexo protéico formado pelas proteínas TBP-TATA-

[binding protein] e TAF’s [RNA pol I-specific TBP associated factors]) em 

humanos (Learned et al. 1985).  

A região que se encontra entre os nucleotídeos –150 a –200 é 

denominada domínio à montante do promotor. Essa região aumenta a 

atividade do domínio central e sua ausência não limita o início da 

transcrição. O fator UBF se liga a esse domínio junto de fatores que 

auxiliam na manutenção da transcrição (Paule e White, 2000; Jacob e 

Ghosh, 1999; Grummt, 1999). 

Encontramos também associada ao promotor, uma região rica em 

elementos repetitivos (“enhancers”). Esses elementos se ligam aos 

fatores de transcrição potencializando a transcrição. Em 1994, Pikaard e 
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cols. descreveram a presença do fator UBF ligado aos elementos 

repetitivos do gene de rDNA de Xenopus, junto de outros fatores de 

transcrição. Jacob descreveu em 1995 que determinados eucariotos 

possuíam outros fatores ligados a essa região repetitiva.  

Os genes ribossômicos foram os primeiros caracterizados em 

eucariotos e até hoje representam os genes mais estudados. Houve um 

grande progresso no entendimento da transcrição ao nível molecular. 

Foram desenvolvidas tecnologias para clonagens de genes de rRNA e 

sua transcrição foi determinada como espécie-específica, diferentemente 

das RNA’s pol II e III. Sollner-Webb e Tower (1986) demonstraram que a 

transcrição por RNA pol I pode ser tolerada entre as espécies. Alguns 

sistemas in vitro foram utilizados para testar a espécie seletividade da 

transcrição. Proteínas nucleares de camundongo reconheceram o 

promotor de Xenopus, sugerindo uma conservação no processo de 

transcrição (Culotta e cols., 1987) e os fatores de transcrição de Xenopus 

reconheceram o promotor do besouro Dytiscus (Sollner-Webb e Tower, 

1986). 

Uma explicação do possível porquê da maquinaria de RNA pol I 

poder reconhecer espécies relacionadas, se baseia em ser sua função 

restrita a transcrição de um único gene, e portanto centralizada em um 

único promotor.  

Apesar dos fatores de transcrição serem compatíveis entre 

espécies proximamente relacionadas, o requerimento de fatores 
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homólogos espécie específicos é bastante rigoroso com o promotor de 

rDNA entre espécies não relacionadas. Sendo assim, pode-se dizer que 

houve uma co-evolução dos fatores de iniciação e a seqüência 

promotora. 

4. Regulação da expressão gênica em 

Tripanosomatídeos  

A família Trypanosomatidae apresenta maneiras bastante 

diferenciadas de regular a expressão gênica. Por exemplo, a transcrição 

de mRNA é policistrônica, sendo que o processamento de RNA que leva 

à individualização de cada mRNA  é feito por “trans-splicing” (para 

revisão ver Mayer e Floeter-Winter, 2005) acoplado à poliadenilação do 

mRNA à montante do primeiro. Não há promotor de RNA pol II descrito, 

sendo que foram determinados alguns sítios de inicio de transcrição, 

centrípeta ou centrífuga, nos cromossomos  (Myler e cols., 1999). 

Interessante a observação de que em Trypanosoma brucei, 

membro dessa família, genes que codificam glicoproteínas variantes de 

superfície (VGS) e prociclinas (PARP) são naturalmente transcritos por 

RNA pol I, sendo transpostos para um sítio ativo de transcrição que 

contém a região promotora (Cross e cols., 1999). 

No início dos estudos de regulação de expressão de genes 

transcritos por RNA pol I, alguns tripanosomatídeos tiveram os 

promotores descritos, mas, a exemplo do que ocorre com outros 
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eucariotos, nenhuma seqüência consenso foi encontrada (White e cols., 

1986; Grondal e cols., 1990; Zomerdijk e cols., 1991; Rudenko al. 1991; 

Dietrich e cols., 1993; Martinez-Calvillo e Hernandez, 1994; Tyler-Cross e 

cols., 1995; Uliana e cols., 1996; Gay e cols., 1996; Yan e cols., 1999; 

Orlando e cols., 2002).  

A caracterização da seqüência promotora de RNA pol I em 

diferentes linhagens de Trypanosoma cruzi mostrou em testes de 

expressão de CAT após transfecção transiente que o promotor da cepa 

do tipo 1 era reconhecido apenas por organismos da mesma linhagem. 

Já o promotor da cepa tipo 2 era bem reconhecido tanto por organismos 

da cepa tipo 2 quanto da cepa tipo 1 (Tyler-Cross e cols., 1995; Nunes e 

cols., 1997, Floeter-Winter, e cols., 1997). A partir dessa observação foi 

sugerida a utilização desse teste como indicador de especiação (Floeter-

Winter e cols., 1997).  

O promotor de L. (L.) chagasi foi descrito por Gay e cols. (1996). 

Esse promotor apresenta repetições de 64 bases e o seu sítio de início 

de transcrição encontra-se à 1200 bases à montante da região SSU. 

Ensaios de transfecção transiente de construções com esse promotor 

dirigindo um gene repórter mostraram um reconhecimento ainda melhor 

por parte de organismos heterólogos, mas os autores não discutem um 

possível significado para o incremento.  

O promotor de L. (L.) amazonensis foi descrito por Uliana e cols. 

(1996) e a região compreendida entre os nucleotídeos -42 e +216 se 
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mostrou suficiente para que a transcrição ocorresse. Segundo o estudo, 

a região promotora vai até o nucleotídeo –190. Repetições de 60 bases 

encontram-se à montante da região promotora e sua atividade 

estimuladora apenas foi evidenciada quando a construção continha um 

pequeno número de repetições. As construções contendo um maior 

número de blocos de repetição apresentaram uma baixa atividade do 

promotor (Uliana e cols., 1996; Stempliuk e Floeter-Winter, 2002). Como 

hipótese os autores discutem a redução como uma possível competição 

dos fatores de transcrição que se ligam às repetições para que elas 

funcionem como estimuladores. Essa competição pode levar a uma 

menor transcrição quando aquelas seqüências estão muito 

representadas na construção. 

Quando construções contendo CAT dirigido pelo promotor de L. 

(L.) amazonensis foram transfectadas em diferentes gêneros de 

tripanosomatídeos, não houve por parte desses o reconhecimento do 

promotor (Uliana e cols., 1996). Já em 2002, Stempliuk e Floeter-Winter 

demonstraram, por ensaios de transfecção transiente, que o promotor de 

L. (L.) amazonensis era reconhecido de forma diferencial pelos 

organismos do mesmo subgênero de Leishmania sendo que algumas 

espécies o reconheceram com melhor eficiência quando comparadas à 

espécie homóloga. Porém, esse promotor não era reconhecido quando a 

construção era transfectada em organismos do outro subgênero: L. 

(Viannia). No mesmo estudo foram realizados ensaios com construções 
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contendo as diferentes regiões do promotor, possibilitando a 

apresentação de um mapa funcional. Esse mapeamento demonstrou que 

a presença da região à montante do core (upstream region) inibia 

completamente a expressão do gene repórter. Quando essa região não 

estava presente na construção, a expressão apresentava um nível basal. 

Esses dados demonstram que a região central é necessária e suficiente 

para a transcrição. Essas construções também mostraram que espécies 

heterólogas apresentam um reconhecimento diferencial da região, sendo 

a expressão maior que a espécie homóloga. Assim o estudo propõe 

também que essa região central seja responsável pela espécie-

especificidade dos fatores. 

Orlando e cols. (2002) comprovaram, em estudos envolvendo 

Leishmania de lagartos, que a espécie-seletividade pode servir de 

marcador filogenético, propondo que a espécie ancestral reconhece o 

promotor da espécie derivada, mas essa não é capaz de reconhecer a 

região da espécie ancestral, devido a uma co-evolução da maquinaria de 

transcrição.  

5. Utilização de construções contendo genes 

repórteres para medir a eficácia de uma região 

promotora na expressão gênica. 

Genes repórteres tem se tornado ferramentas valiosas no estudo 

da regulação da expressão gênica. A proposta dos ensaios envolvendo 
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genes repórteres é medir o potencial regulatório de uma seqüência de 

DNA desconhecida, isto é, determinar pela expressão de um repórter se 

uma seqüência é ou não um promotor e pela quantificação do repórter 

determinar a força e especificidade do promotor. Isto pode ser feito 

construindo-se uma molécula na qual a seqüência promotora está ligada 

a um gene repórter e esse é facilmente detectável quando expresso, por 

exemplo, pela emissão de fluorescência ou luminescência como GFP 

(proteína verde fluorescente) ou luciferase; ou pelo ensaio enzimático do 

extrato celular, obtido do material biológico (organismo, órgão, tecido, ou 

cultura de célula) que foi transformado com a construção, como a β-

galactosidase, ou a cloranfenicol acetil transferase (CAT), medindo-se a 

quantidade do produto formado. 

Proteínas como a β-galactosidase de E.coli são bastante utilizadas 

para monitorar a expressão gênica em ensaios de transfecção transiente 

e transfecção estável, ou para rastrear a localização de fusão de 

proteínas manipuladas geneticamente (Eckert. e Mühlschlegel, 2008).  

Em 1994, Chalfie e cols. estabeleceram as condições para a 

utilização da proteína verde fluorescente (GFP – Green fluorescent 

protein) de Aequorea victoria como um marcador eficiente em 

organismos eucariotos. Anteriormente, havia sido descrito que a emissão 

luminosa é produzida pelo organismo aquático quando cálcio se liga à 

proteína aequorina. (Shimomura, e cols., 1962). Esse estudo 

proporcionou aos autores o Prêmio Nobel de Química em 2008.  
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A proteína GFP purificada possui 238 aminoácidos, absorve luz 

azul (máximo de 395 nm com um pico menor em 470 nm) e emite luz 

verde (pico de emissão em 509 nm com uma saliência em 540 nm). Essa 

fluorescência é bastante estável e virtualmente não foi observado um 

foto-descoramento (Chalfie e cols., 1994);(Figura 2). 

 

Figura 2: Espectro de emissão e excitação de GFP gerado em E.coli (linha sólida) e 
GFP purificado de A.victoria (linha tracejada) (Gráfico copiado de Chalfie. e cols. 
1994). 
 

A GFP pode ser facilmente utilizada como monitor de expressão 

em diversos compartimentos celulares. Ela também é compatível com 

outros marcadores de fluorescência e não requer outros co-fatores ou 

modificações espécie-específicas para fluorescer (Chalfie e cols., 1994).  

Recentemente, Eckert e Mühlschlegel, 2008 publicaram uma 

revisão sobre a expressão gênica de Candida albicans, na qual 

apresentam uma visão geral sobre as técnicas atuais para investigar 

mecanismos de regulação de promotores nessa espécie. Os autores 
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também discutem o uso de genes repórteres utilizados no estudo da 

expressão gênica. Reproduzimos na tabela I a reunião de genes 

repórteres utilizados, bem como suas aplicações. 

Tabela I: Tabela de genes repórteres  

 

Tabela copiada de Eckert. e Mühlschlege, 2008 

 

Os autores sugerem que determinados genes podem ser utilizados 

dependendo da proposta de estudo. Como exemplo, citam que lacZ e 

luciferase podem ser utilizados para quantificar a expressão do promotor 

dependente de condições ambientais. E citam também que a fusão da 

ORF de GFP incapacita a localização e observação in vitro, naquele 

modelo biológico. 
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No entanto, a localização e expressão diferencial de genes ligados 

à GFP permitiram um mapeamento preciso do desenvolvimento de 

Caenorhabidtis elegans (Coulson, e cols., 1986). 

Em tripanosomatídeos, para o estudo dos promotores de RNA 

polimerase I, diversos autores utilizaram diferentes genes repórteres. 

Com o intuito de estudar o promotor de rDNA, Gay e cols., 1996 

transfectaram diferentes espécies de Leishmania com uma construção 

contendo a região promotora de L. (L.) chagasi e um fragmento 

sinalizador de adição de “splice leader” originado do gene gp63 à 

montante do gene da luciferase. 

Já em 2001, Martinez-Calvillo e cols. estudaram a expressão 

gênica do promotor de L. (L.) major transfectando uma construção 

contendo a região promotora de L. (L.) major e a fusão do gene de 

resistência a fleomicina com luciferase, flanqueados pelas regiões 5’ e 3’ 

UTR (untranslated region) do gene DHFR-TS (dihidrofolato redutase – 

timidilato sintetase). 

O gene que codifica CAT foi utilizado como repórter em 1989 por 

Laban e Wirth no estudo de transfecção transiente de L. (L.) enrietti. A 

expressão de CAT apresentou-se dependente da presença de seqüência 

do gene de α-tubulina. 

Em 1995, Tyler-Cross e cols. construíram plasmídeos contendo a 

região promotora de T.cruzi e o repórter CAT para verificar a atividade do 

promotor em culturas de epimastigota. Essas construções se mostraram 
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funcionais em apenas alguns isolados de T.cruzi e eram inativas em 

outras espécies de tripanosomatídeos, demonstrando que o promotor de 

rRNA de T. cruzi tem reconhecimento espécie-seletivo. 

Nosso laboratório também caracterizou a atividade do promotor de 

L. (L.) amazonensis (Uliana e cols., 1996). Para isso foram feitas 

diversas construções contendo a região promotora dirigindo o gene de 

CAT. A expressão pode ser detectada inclusive quando a construção 

utilizada não continha a seqüência aceptora de “trans-splicing”.  

Em 1996, Ha e colaboradores exploraram a eficiência da 

expressão de GFP nas formas promastigotas de Leishmania e também a 

aplicação potencial em FACS (Fluorescence-activated cell sorter) e 

localização protéica. Os autores sugerem algumas aplicações como 

monitorar o número de formas amastigotas de Leishmania expressando 

GFP durante a infecção em macrófagos ou em animais. A análise em 

FACS poderia ser útil no enriquecimento de células expressando GFP 

em “pools” de parasitas transfectados, sob condições em que apenas 

algumas expressem a marca, devido expressão diferenciada ou 

localização celular. 

Interessados em desenvolver metodologias mais sensíveis e 

efetivas no estudo do genoma de Leishmania, Boucher e cols. (2002), 

desenharam construções expressando GFP para selecionar eventos 

gênicos em FACS. O grupo avaliou o potencial de utilização de GFP na 

expressão gênica com a presença ou ausência de um promotor forte de 
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RNA pol I como ferramenta para selecionar eventos gênicos de 

Leishmania em FACS. As células resistentes ao antibiótico neomicina 

foram selecionadas submetidas à análise em FACS. 

De forma a melhorar a eficiência de transfecções transientes em 

Leishmania, Robinson e Beverley (2003) executaram diversos 

experimentos. DNA de um plasmídeo contendo o promotor de L. (L.) 

donovani dirigindo o gene GFP (pXG-PLmrRNA-GFP+) foi utilizado em 

transfecção de L. (L.) major em diversas condições experimentais de 

eletroporação. Os autores relatam ter conseguindo obter florescência de 

GFP detectável, tanto em microscopia de fluorescência como em FACS, 

após 7h de transfecção, sendo a melhor condição descrita pelos autores 

como sendo 1200-1400V e 25 µF, em cubetas de 4 mm. Eles também 

testaram diferentes tampões, que, porém funcionaram de forma 

equivalente.  
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Objetivos 

 

Tendo em vista o conhecimento do comportamento das regiões 

promotoras de tripanosomatídeos e em especial de organismos dos 

diferentes subgêneros de Leishmania, surgiram as perguntas:  

Será que promotores de RNA pol I de organismos do subgênero L. 

(Viannia) se comportam entre si como aqueles de organismos do 

subgênero L. (Leishmania)? Haverá reconhecimento do promotor de L. 

(V.) braziliensis por parte de L. (L.) amazonensis? 

Será possível utilizar como gene repórter em transfecções 

transientes aquele que codifica a proteína GFP, de modo a simplificar o 

protocolo de reconhecimento e quantificação do promotor? 

Assim, esta dissertação possui como objetivos: 

  Descrever a estrutura e organização das seqüências do 

promotor de RNA polimerase I de L. (V.) braziliensis. 

  Determinar se há reconhecimento cruzado dos promotores 

de RNA pol I, estabelecendo a espécie – seletividade nas espécies L. 

(V.) guyanensis, L. (L.) amazonensis e L. (S.) tarentolae. 

  Desenvolver e padronizar ensaios de transfecção transiente 

para medir a expressão gênica utilizando como repórter a proteína GFP. 
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Material e Métodos 

1. Organismos 

1.1. Leishmania 

Leishmania (Viannia) braziliensis MHOM/BR/1975/M2903 

L. (V.) guyanensis MHOM/BR/1975/M4147,  

L. (Leishmania) amazonensis MHOM/BR/1973/M2269,  

L. (L.) mexicana MNYC/BZ/1962/M379, 

L. (L.) major MHOM/IL/1981/Friedlin, 

L. (Sauroleishmania) tarentolae ATCC30267/TCC17. 

 

As formas promastigotas dos subgêneros L. (Leishmania) e L. 

(Viannia) foram mantidas em 10 mL de meio 199 (L-glutamina e sal de 

Hanks e sem bicarbonato de sódio), suplementado com 10% de soro 

fetal bovino, 5 ppm de hemina, 100 µM adenina, 50 U de penicilina, 50 

µg/ml de estreptomicina, tampão Hepes: NaOH 40 mM, NaHCO3 12 mM, 

pH 6,85) a 25oC em estufa regulada. Ao meio de cultura das formas 

promastigotas do subgênero L. (Viannia) foi acrescentado 2% de urina 

humana masculina. Formas promastigotas de L. (S.) tarentolae foram 

mantidas a 25°C em meio LIT (liver infusion) (Camargo, 1964). 

Todas as culturas eram repicadas a cada sete dias, colocando-se 

algumas gotas da cultura “mãe”, em 10 mL de meio novo. 
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1.2. Bactérias 

Para os experimentos de clonagem utilizamos a linhagem de 

bactéria Escherichia coli SURE (Stratagene), genótipo e14 (McrA-), 

∆(mcrCB-hsdSMR-mrr)171, endA1, supE44, thi-1, gyrA96, relA1, lac, 

recB, recJ, sbcC, umuC::Tn5(Kanr) uvrC, [F’, proAB, laclqZ∆M15, 

Tn10(Tetr)].  

1.3. Vetores 

Os plasmídeos utilizados como vetores de clonagem foram os 

seguintes: 

pBluescript II: possui 2961 bases, apresenta o gene da β-

lactamase, o gene lacZ, origem de replicação ColE1 e sitio múltiplo de 

clonagem. 

pUC 19: possui 2686 bases, apresenta o gene da β-lactamase, o 

gene lacZ, origem de replicação ColE1 e os sítios múltiplos de clonagem. 

pGEM®-T easy (Promega): derivado do vetor pGEM®-T, clivado 

com EcoRV e adicionado uma timina a extremidade 3’, possuindo assim 

3018 bases, o gene lacZ e a origem de replicação do fago f1 e os sítios 

múltiplos de clonagem. E também o gene da β-lactamase, que permite 

que a bactéria ganhe a resistência à ampicilina. 

pXGFP: possui 7563 bases, e deriva do pX que possui o gene Tn5 

Kan (= neomicina para eucariotos). Apresenta as regiões intergenicas de 

Leishmania, contendo os sinais de poliadenilação e “trans-splicing”, 
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flanqueando um único sítio de clonagem SmaI e BamHI. A ORF de GFP 

foi inserida entre esses sítios possibilitando um alto nível de expressão 

da proteína verde de forma constante em qualquer fase do ciclo de vida 

do parasita. (Esse plasmídeo foi gentilmente cedido pelo Prof. Steve 

Beverley da Washington University S.Louis MI USA). 

2. Obtenção de ácidos nucléicos 

2.1. Extração de DNA de Leishmania 

As culturas de células foram centrifugadas e lavadas duas vezes 

com PBS 1X (Na2HPO4.12H2O 7 mM, NaH2PO4.H2O 26 mM, NaCl 130 

mM) numa rotação 2500 xg por 10 minutos. O precipitado foi então 

ressuspendido com 1 mL de NaCl 0,15 M. Essa solução foi gotejada em 

tampão TES (Tris 150 mM pH 7,4, EDTA 50 mM, SDS 1%) já aquecido a 

65oC.  

Após essa lise, adicionou-se pronase para uma concentração final 

de 0,2 mg/mL e a solução foi incubada a 42oC por 2 horas com leve 

agitação. Após esse período, adicionou-se 1 volume de fenol: 

clorofórmio:álcool isoamílico (25:24:1) (v/v/v) para a realização da 

extração orgânica por 1 hora. Em seguida, a suspensão foi centrifugada 

por 10 minutos a 10000 xg e a fase aquosa foi colhida e precipitada com 

0,1 volume de acetato de sódio 3 M, pH 7,0 e 2 volumes de etanol 

absoluto gelado.  
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Os ácidos nucléicos foram colhidos sendo enrolados em bastão de 

vidro. Uma vez secos foram dissolvidos em TE (Tris 10 mM pH 7,5, 

EDTA 1 mM). Adicionou-se RNAse para a concentração final de 20 µg/ml 

e a mistura permaneceu a 37oC. Após esse período adicionou-se NaCl 

para uma concentração final de 0,2 M; SDS para uma concentração final 

de 0,5% e proteinase K para concentração final de 50 µg/mL. A mistura 

foi incubada então por 1 hora a 42oC.  

A seguir adicionou-se 1 volume de clorofórmio:álcool isoamílico 

(24:1)(v/v) para nova extração orgânica. O DNA foi precipitado com a 

adição de 0,1 volumes de acetato de sódio 3 M, pH 7,0 e 2 volumes de 

etanol absoluto gelado e enrolado em bastão de vidro. Depois de lavado 

com etanol 70% gelado, o DNA foi seco e ressuspenso em TE. A 

concentração da amostra foi determinada por espectrofotometria, por 

leitura a A260. As leituras a A280 e A232, cujas relações com a DO a A260 

permitem estabelecer a pureza da preparação também foram 

determinadas. 

2.2. Extração de DNA em pequena escala (mini prep) 

Uma colônia de bactéria isolada foi inoculada em 3 mL de meio 

SOB (triptona 2%, extrato de levedura 0,5%, NaCl 10 mM, KCl 2,5 mM, 

MgCl2 10 mM, MgSO4 10 mM) com ampicilina (100 µg/mL) e a cultura foi 

mantida por 18 horas a 37oC com agitação.  

As células foram colhidas com uma rápida centrifugação (10000 

xg) a temperatura ambiente. Às células adicionou-se 300 µL de P1 
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(Tris/HCl 50 mM, EDTA 10 mM, RNAse 100µg/mL) ressuspendendo em 

vórtice. A essa suspensão adicionou-se 300 µL de P2 (NaOH 200 mM, 

SDS 1%) e inverteu-se o tubo, cuidadosamente, por cinco vezes, 

seguindo-se um repouso de 5 minutos a temperatura ambiente. Em 

seguida, 300 µL de P3 (acetato de potássio 3 M pH 5,5) gelado foram 

adicionados e a mistura foi gentilmente homogenizada e mantida em gelo 

por 15 minutos. A seguir, a mistura foi centrifugada a 10000 xg em 

temperatura ambiente por 15 minutos.  

Ao sobrenadante adicionou-se 600 µL de clorofórmio para extração 

orgânica. A fase aquosa foi recuperada por centrifugação por 5 minutos a 

10000 xg e precipitada pela adição de 600 µL de isopropanol. Após ser 

colhido por centrifugação (10000 xg por 30 minutos) o precipitado foi 

lavado com etanol 70%, seco ao ar e ressuspendido em TE. A 

concentração e a pureza da preparação foram determinadas como 

descrito no item 2.1. 

2.3. Extração de DNA de plasmídeo em larga escala por 

gradiente de Cloreto de Césio 

Uma colônia de bactéria isolada foi inoculada em 50 mL de meio 

SOB com ampicilina e a cultura foi mantida a 37oC sob agitação até se 

obter uma DO de 0,6 em A600. Em um frasco contendo 500 mL de SOB 

com ampicilina foi adicionado 25 mL da cultura em fase “late-log” e 

mantida a 37oC por até 16 horas em maior agitação.  
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A cultura foi então centrifugada a 2500 xg por 15 minutos a 4oC. As 

células foram ressuspensas em 200 mL de STE gelado (Tris/HCl 10 mM, 

NaCl 0,1 M, EDTA 1 mM pH 8,0). Adicionou-se 18 mL de P1 (Tris/HCl 25 

mM, EDTA 10 mM, glicose 50 mM). Em seguida foi adicionado 2 mL de 

lisozima 10 mg/mL. Adicionou-se 40 mL de P2 (NaOH 200 mM, SDS 

1%), inverteu-se várias vezes e a mistura foi incubada por 5 minutos a 

temperatura ambiente. A seguir adicionou-se 20 mL de P3 (acetato de 

potássio 3M pH 5,5), inverteu-se várias vezes e a mistura foi incubada 

por 10 minutos no gelo. A mistura foi centrifugada a 10000 xg por 15 

minutos a temperatura ambiente. A seguir o precipitado foi lavado com 

etanol 70% e depois de seco, foi ressuspenso em 3 mL de TE.  

Para a formação do gradiente de cloreto de césio partiu-se de uma 

solução de CsCl2 com densidade inicial de 1,55 g/mL à temperatura 

ambiente. Para alcançar essa densidade, 1 g de CsCl2 foi adicionado 

para cada mL de solução contendo o ácido nucléico/TE. A essa mistura 

foi adicionado 0,8 mL de brometo de etídio (10 mg/mL) para cada 10 mL 

da mistura.  

Os tubos de centrifugação foram selados e centrifugados em ultra 

centrífuga com rotor de ângulo fixo TLA-100.4/QSPA da Beckman 

seguindo o protocolo descrito em Little, 1991. Após a ultracentrifugação a 

banda separada na densidade correspondente ao DNA circular foi 

recuperada e lavada sete vezes com igual volume de butanol saturado 

com NaCl, para retirar o máximo de brometo de etídio intercalado no 
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DNA. A seguir a solução foi dialisada contra TE 1X, numa proporção de 

1:1000 por 24 horas, com trocas feitas a cada 3 horas. A solução 

resultante foi retirada da membrana de diálise e a concentração e pureza 

foram determinadas como descrito no item 2.1.  

2.4. Extração de RNA 

Formas promastigotas em fase estacionária de crescimento foram 

colhidas por centrifugação 2500 xg por 10 minutos a temperatura 

ambiente e lisadas com reagente TRIzol (Invitrogen) seguindo o 

protocolo de extração descrito pelo fabricante. Resumidamente, após a 

centrifugação, as células foram ressuspensas em 750 µL de TRIzol 

Reagent e a homogenização foi feita com a ponteira da pipeta. A solução 

permaneceu por 5 minutos a temperatura ambiente, após o que foram 

adicionados 200 µL de clorofórmio, misturando-se por vórtice de 15 

segundos. Após o repouso por 10 minutos a temperatura ambiente a 

suspensão foi centrifugada a 10000 xg por 15 minutos a 4ºC. A fase 

aquosa resultante foi transferida para um novo tubo tipo “eppendorf” ao 

qual foi adicionado 500 µL de isopropanol. Após o repouso por 10 

minutos a temperatura ambiente a suspensão foi centrifugada a 10000 xg 

por 10 minutos a 4 oC. O precipitado foi lavado com etanol 75%, seco e 

ressuspenso em 10 µL de água.  
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2.5. Fracionamento de macromoléculas 

2.5.1. Eletroforese de DNA em gel de agarose 

Os fragmentos de DNA foram separados em gel de agarose, em 

tampão TAE 1 x (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM), numa relação 

massa/volume entre 0,8 e 1%, de acordo com o tamanho do fragmento a 

ser fracionado. Ainda era adicionado brometo de etídio (400 µg/mL). O 

tampão de corrida utilizado foi TAE 1x. 

À migração dos fragmentos foi visualizado sob luz UV 260 nm em 

transiluminador (Gibco) e as imagens registradas em câmera digital 

Kodak Easy Share C743 com filtro laranja. 

2.5.2. Eletroforese de DNA em gel desnaturante de 

poliacrilamida  

Para fracionar o produto de “primer extension” foi utilizado um gel 

acrilamida/bis acrilamida 6 % (v/v) (19:1), uréia 8M, persulfato de amônio 

0,25 % (v/v), TEMED. O gel com foi montado entre placas de vidro polido 

de 21 x 50 cm, com um espaçador de 4 mm. O tampão de corrida 

utilizado foi 1 x TBE (Tris base 89 mM; ácido bórico 89 mM; EDTA 2 mM; 

pH 8,3), 55W, 2500V, 25 mA a 50°C. O tempo de corrida variou de 

acordo com o tamanho do fragmento esperado, entre 2h a 4h. Após a 

corrida, o gel foi secado, sob vácuo, por 1 hora a 60°C. Em seguida foi 

exposto em filme de raio-X, Kodak X-Omat K.  
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2.5.3. Eletroforese de DNA/proteína em gel não desnaturante 

de poliacrilamida (“Gel shift”) 

 A associação DNA/proteína foi fracionada em gel de acrilamida 

4% (29:1 ou 60:1, acrilamida /bis-acrilamida), montado em placas de 

acrílico de 13 x 16 cm, com espaçador de 4 mm. A separação se dava 

em condições não desnaturantes em TBE 0,5X, 830 mV/cm por duas 

horas. O gel era fixado por 15 minutos em ácido acético 7% e seco a 

80oC, sob vácuo por 1 hora para ser exposto ao filme de raio-X Kodak X-

Omat.  

3. Manipulação de ácidos nucléicos 

3.1 Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

As PCRs foram feitas em tampão para Taq DNA polimerase (Tris-

HCl 20 mM pH 8,4; KCl 50 mM), com 200 µM de cada dNTP, MgCl2 1,5 

mM, 10 µM de cada oligonucleotídeo iniciador, 100 ng de DNA molde, 

Taq DNA polimerase 2 U (Fermentas), num volume final de 50 µL. 

Para as reações de PCR e de RACE modificado foram utilizados 

os seguintes oligonucleotídeos iniciadores (os iniciadores 

correspondentes a seqüência de contida no banco do genoma de L. (V.) 

braziliensis estão representados em diferentes cores na figura 13):  

ETS-1018-AS: 5' GGT TCG TCT CGC TCG ATG CGC 3' (caixa 

verde escura) 
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ETS-1112-AS : 5' TGG AAA CTA GTA CGT GGT GGT G 3'  (caixa 

verde clara) 

TATA-15-G : 5' ATA TGG GGG GGG GGG GGG G 3' 

NEO 5’AS : 5’ TAG CCG CGC TGC CTC GTC C 3’ 

NEO 3’AS: 5’ GCG GAT CCC CTC AGA AGA  3 

LSU(33) S: 5’ TGG CAT GAG CGG CAT GCT TCA C 3’ 

LSU(83) S: 5’ CCG AGG CGC TGA ACC TTG AGG 3’ 

18S TERM 1 AS: 5’ CGG GTT CAT TTA GCT TGG CGT TTC 3’ 

(caixa amarela) 

18S TERM 3 AS: 5’ CTG AGG CAT GCA TGG CTA AGT CCT TG 

3’  (caixa azul escura) 

DOWNREP- 540- S : 5’ CGT ATA TTG GAT TGA ATT GGG 3’ 

(caixa roxa) 

REP- S: 5’ GAC CCG TCT TGG TGG 3’ (caixa rosa) 

PEXT LB : 5' GGT ATG CTT CGG TGT C 3'  (caixa vermelha) 

PEXT TD : 5’GCA CCG TTT CGA C 3’ (caixa azul clara) 

-50XbaI LB : 5’ AGA TCT ACA CCT TTC CTT CCC CT 3’ 

+25 LB: 5’ ATA TGT GGG AGT TAT CGT ATG CTG 3’ 

Px NheI for:  5' TTG CTA GCA AGT TTG AGG CAG ACG TGG  3'  

Px NheI rev:  5'  GTA GCG CTA GCG GAT CCC CCG 3'  

Px BglII for: 5 TCA GAT CTC GAG CTC AAG CTT 3’  

Px BglII rev1: 5' AAA GAT CTC CGC GAA GCC G 3'  

Px BglII rev2: 5’AAA GAT CTG TGG AAA GAT ACA CGT GAT  3'  
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Sp6: 5’ ATT TAG GTG ACA CTA TAG AA 3’ 

T7: 5’ TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG 3’ 

M13 f: 5’ GTA AAA CGA CGG CCA  GT 3’ 

M13 r: 5’ CAG GAA ACA GCT ATG AC 3’ 

 

As reações ocorreram na seguinte seqüência: 

- Temperatura de desnaturação: 1 ciclo de 94oC por 4 minutos. 

- 30 a 40 ciclos formados por: 

1. Temperatura de desnaturação: 94oC por trinta segundos 

2. Temperatura de associação: testada experimentalmente 

para cada par de oligonucleotídeo e indicada nos resultados 

3. Temperatura de extensão: 72oC variando de 1 a 6 minutos 

de acordo com o experimento e indicada nos resultados 

- Após esses ciclos, as reações eram mantidas a 72oC por 10 

minutos. 

As reações foram realizadas nos aparelhos “Teche Gene - 

Techne”, “Teche Gene-Genius” ou “Mastercycler gradient Eppendorf”. 

3.1.1. PCR de colônias 

Uma forma de selecionar colônias de bactérias transformadas, mas 

que não mais apresentavam um fenótipo colorido para a seleção foi a 

aplicação de uma PCR de colônias diretamente, sem a necessidade de 

purificar DNA de plasmídeo. Numa placa de ELISA eram distribuídos 100 

µL de meio de cultura com antibiótico. Cada colônia resultante da 
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transformação era “picada” com um palito de dente estéril, e colocada 

num poço e carimbada numa placa de SOB/ágar numerada. A placa de 

ELISA era incubada por 2h a 37oC. Após esse período, fazia-se um 

“pool” com 10 µL cada poço de cada linha. O mesmo procedimento era 

feito para obter-se “pools” representativos de cada coluna. Material de 

“pool” era então utilizado como molde numa PCR. Após o fracionamento 

do produto da PCR em gel de agarose, como descrito no item. 2.5.1, 

fazia-se a combinação linha x coluna, para indicar a colônia positiva. A 

colônia identificada então, era coletada e inoculada em 3 mL de LB com 

ampicilina para extração de plasmídeo. 

3.2. RT- PCR 

Um total de 10 µg de RNA total foi utilizado como molde na reação 

de síntese de cDNA. Ao molde foi adicionado um oligonucleotídeo (10 

µM), 10 µM de dNTP mix e água estéril. A mistura foi incubada a 65oC 

por 5 minutos e depois colocada em gelo por pelo menos 1 minuto. A 

seguir foi adicionado tampão 5X First-Strand (250 mM Tris-HCl pH 8,3; 

375 mM KCl, 15 mM MgCl2), 0,1 M de DTT, 40 U de RNaseOUT 

Recombinant RNase Inhibitor, e 200 U de SuperScript III RT. A mistura 

foi misturada com a pipeta e então incubada a 50oC por 60 minutos. Para 

inativar a reação aumentou-se a temperatura até 75oC por 15 minutos.  
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3.3 RACE modificado (5’RACE- rapid amplification of 

cDNA ends) 

A amplificação linear, realizada em um volume final de 200 µL, 

continha 2 pmol do oligonucleotídeo reverso à jusante da região a ser 

amplificada, 200 µM dNTP, tampão para Taq DNA polimerase (acima 

descrita), Taq DNA polimerase 3 U e 0,5 µg de DNA molde. 

Para a reação de adição da cauda de citosina, todo o produto 

amplificado foi extraído uma vez com um volume da mistura 

fenol/clorofórmio/álcool isoamílico (25:24:1)(v/v/v) e uma vez com um 

volume da mistura clorofórmio/álcool isoamílico (24:1)(v/v).  

O DNA foi então precipitado com 2 volumes de etanol, 0,1 volume 

de acetato de sódio 3 M pH 5.2, e 0,01 volumes de 2 mg/mL de 

glicogênio (Sigma) a -20oC por 2 horas. O DNA precipitado foi 

centrifugado a 10000 xg por 30 minutos a 4oC. Em seguida esse foi 

lavado com etanol 70%, seco e ressuspenso em 10 µL de água.  

A reação de adição da cauda de poli C continha 5 µL do produto 

amplificado purificado, 25 U de TdT (terminal desoxinucleotídeo 

transferase) (Fermentas) em tampão de reação para TdT (0,2 M 

cacodilato de potássio, 25 mM Tris-HCl, 0,25 mg/mL BSA e 0,75 mM 

CoCl2), 0,5 mM de dCTP, num volume final de 10 µL. A reação foi 

incubada a 37oC por 20 minutos e então a 96oC por 4 minutos para 

inativar a enzima. 
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Foi feito a seguir um “nested” PCR em tampão para Taq DNA 

polimerase, com 200 µM de cada dNTP, MgCl2 1,5 mM, 10 µM de cada 

oligonucleotídeo (poli G e segundo iniciador reverso, com localização à 

montante do primeiro iniciador), 2 µL do produto com cauda, Taq DNA 

polimerase 2 U (Fermentas), em um volume final de 50 µL. 

3.4 Clivagens de DNA com enzima de restrição 

As digestões com enzimas de restrição comerciais seguiram as 

especificações do fabricante, desde a quantidade de enzima, como total 

de volume da reação, tampão apropriado e temperatura ideal. 

3.4.1. Preenchimento das extremidades coesivas de DNA com 

Klenow DNA polimerase I (“Fill-in”) 

Os fragmentos de DNA, plasmídeos e produtos de PCR que foram 

clivados com enzimas de restrição geradoras de extremidades coesivas 

tiveram suas extremidades completadas pela ação da enzima Klenow. 

Cerca de 200 ng de produto foram incubados com dNTP 33 µM, Klenow 

2 U, tampão 1X (Tris-HCl 50 mM, MgCl2 10 mM, NaCl 100 mM, DTT 1 

mM (pH 7,9), por uma hora a 37oC num volume final de 20 µL.  
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3.5. Clonagem  

3.5.1. Clonagem de fragmentos de DNA 

3.5.1.1. Ligação do DNA do fragmento ao vetor  

Produtos de PCR, fragmentos de DNA clivados e eluídos, e DNA 

do vetor apropriado, clivado para gerar extremidades compatíveis com a 

do inserto, foram ligados em uma relação molar de extremidades de 3:1, 

utilizando-se T4 DNA ligase (5 U) em tampão de ligase 1X (Tris-HCl 50 

mM pH7,5; MgCl2 10 mM, DTT 10 mM, ATP 1 mM, BSA 25 µg/mL), num 

volume de 20 µL por um período de incubação de 18 horas a 4°C ou 1 

hora a temperatura ambiente. 

3.5.2. Transformação de bactérias 

3.5.2.1. Preparo de E.coli competentes para transformação por 

choque térmico (FSB) (Hanahan e cols., 1991) 

Uma colônia de bactéria foi inoculada em 10 mL de SOB e a 

cultura foi mantida a 37oC sob agitação até DO de 0,5 (A600). Um inóculo 

de 500 µL da cultura foi então transferido para 50 mL de meio SOB a 

37oC e mantido sob agitação até atingir DO de 0,5 (A600).  

As células foram colhidas por centrifugação 750 g por 12 minutos a 

4oC e o precipitado foi lavado com 1/3 do volume inicial de FSB 

(CH3COOK 10 mM, KCl 100 mM, MnCl2.4H2O 45 mM, CaCl2.H2O 10 mM, 

HACoCl3 3 mM, glicerol 10%) gelado. Após 15 minutos no gelo, as 

células foram colhidas por nova centrifugação, nas mesmas condições 
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da anterior, e ressuspensas em 1/12,5 do volume original, de FSB e 

adicionou-se 3,5% DMSO (v/v). Após 5 minutos no gelo, foi adicionado 

mais 3,5% DMSO (v/v). Após 15 minutos no gelo, 210 µL de suspensão 

de bactéria eram aliquotados em tubos tipo “eppendorf” e congelados em 

banho de gelo seco mais álcool, e posteriormente foram armazenadas 

em freezer -80 oC. 

3.5.2.2. Transformação por choque térmico 

Adicionou-se 25 ng de DNA de plasmídeo às células competentes, 

descritas no item anterior, descongeladas no gelo. Após 15 minutos no 

gelo, as células foram colocadas em banho a 42oC por 90 segundos. Em 

seguida foram recuperadas em meio SOB líquido por 1 hora a 37oC. 

Após esse período foram plaqueadas em meio semi-sólido SOB 1,5% 

ágar contendo 100 µg/mL de ampicilina e mantidas por 18 horas a 37oC. 

3.6. Reações de seqüenciamento 

3.6.1. Reação de seqüenciamento automático 

Foi seguido o protocolo de acordo com o “kit” ABI PRISM Big Dye 

Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (PE Apllied 

Biosystem), nas condições descritas pelo fabricante. Utilizou-se 3,2 pmol 

de oligonucleotídeo e 100 ng de plasmídeo a ser seqüenciado em 

reações de PCR realizadas a 96oC por 30 segundos, 55oC por 30 

segundos e 60oC por 4 minutos por 50 ciclos. 
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O produto da reação teve a seqüência de nucleotídeos 

determinada automaticamente no seqüenciador ABI 3100 Genetic 

analyser (Applied Biosystems) do Instituto de Química USP.  

3.6.2. Reação de seqüenciamento manual 

O seqüenciamento manual do plasmídeo foi realizado pelo 

protocolo T7 Sequencing Kit (Amersham-Phamarcia-Biotech) como 

descrito pelo fabricante, utilizando os oligonucleotídeos que se 

adequavam ao plasmídeo a ser seqüenciado. Como radioisótopo utilizou-

se 50 µCi 5-[αP]dATP (3000 Ci/mMol) e 50 µCi 5-[αP]dCTP (3000 

Ci/mMol). 

3.7. Marcação de sonda com nucleotídeos radioativos 

3.7.1. Marcação de DNA por “random primer” 

Para marcação de DNA, com nucleotídeos radioativos, foi utilizado 

o protocolo sugerido pelo “kit” Megaprime DNA labelling systems 

(Amersham-Pharmacia-Biotech). Utilizamos 50 µCi de 5’-[α-32 P]dATP 

(3000 Ci/mmol) e 50 µCi de 5’-[α-32 P]dCTP (3000 Ci/mmol (Amersham-

Pharmacia-Biotech). 

3.7.2. Marcação de oligonucleotídeo por T4 polinucleotídeo 

kinase 

Para a marcação de oligonucleotídeo, foi utilizado 5 pmol do 

oligonucleotídeo a ser marcado, tampão 10X A (reação “forward”– 500 
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mM Tris-HCl (pH 7.6 a 25°C), 100 mM MgCl2, 50 mM DTT, 1 mM 

espermidina e 1 mM EDTA), 60 µCi de 5-[δ-32P]ATP 3000 Ci/mmol 

(Amersham-Pharmacia-Biotech) e 5 U de T4 polinucleotídeo kinase 

(Fermentas). A reação ocorreu por 30 minutos a 37oC, sendo então 

adicionado mais 5 U de T4 polinucleotídeo kinase, permanecendo a 

reação mais 30 minutos a 37oC. Após a reação, a solução foi aquecida a 

75oC por 10 minutos para inativação da enzima. O produto marcado foi 

purificado em microcolunas para purificação de oligonucleotídeos 

(MicroSpin TM G-25 Columns – GE Healthcare), conforme indicação do 

fabricante. 

A determinação da atividade específica do oligonucleotídeo foi feita 

aplicando-se 2 µL da solução em uma membrana de nylon de 1 cm2. 

Depois de seca, a membrana foi lavada por 15 minutos em 200 mL 

tampão fosfato 0,5 M. Após secar, a membrana foi colocada em 2 mL de 

líquido de cintilação [0,5 g de 2,5-difeniloxazol (PPO) e 5 g de 1,4-bis-2-

(5-feniloxazolil) benzeno – (POPOP) por L de tolueno] e a radioatividade 

foi determinada em espectofotômetro de cintilação líquida (EcoLume 

ICN). A atividade específica média obtida era em torno de 5.105 cpm/µg. 

3.7.3. Marcação de fragmento de DNA para “Gel Mobilty Shift” 

Fragmentos de DNA, correspondentes à sonda a ser analisada em 

GMS, obtidos por PCR, eram quantificados por medida de absorbância a 

A260.. Em seguida, 10 ng do fragmento servia como molde numa reação 
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de PCR com apenas 5 ciclos, que utilizava nucleotídeos marcados 50 

µCi 5-[αP]dATP – 3000 Ci/mMol e 50 µCi 5-[αP]dCTP – 3000 Ci/mMol. 

Os ensaios de GMS foram realizados com 100 µg de extrato 

nuclear das diferentes espécies de leishmânias e 20 fmol de DNA alvo 

marcado, puro, ou diluído (10, 50 ou 100 vezes) com o mesmo fragmento 

não marcado. 

3.8. Hibridação 

3.8.1. Hibridação de DNA com Rapid-Hyb Buffer (Amersham-

Pharmacia-Biotech) 

As membranas de nylon já fixadas foram hibridadas com sondas 

radioativas utilizando-se a solução de hibridação “Rapid-Hyb Buffer” 

(Amersham-Pharmacia-Biotech) de acordo com instruções do fabricante. 

As membranas foram pré-hibridadas a 37oC e hibridadas com a sonda a 

50oC por 2 h.  

Após a hibridação, a membrana foi lavada 2 vezes com 50 mL de 

SSC 1X (NaCl 3 M, citrato de sódio 300 mM)e SDS 0,1%, por 20 minutos 

a temperatura ambiente. Depois foram feitas mais duas lavagens com 50 

mL de SSC 1X, SDS 0,1% por 20 minutos a 50oC. A membrana foi 

exposta com o filme de raio-X, QAL (Braf), por tempos variados, 

mantendo o material a -20oC. 
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3.8.1.1. Seleção de bactérias transformadas por hibridação  

As colônias isoladas, crescidas em meio semi-sólido, resultantes 

da transformação foram “carimbadas” em membrana de nylon (Hybond-

N, Amersham) cortada do tamanho da placa de Petri. As membranas 

eram então aplicadas a um papel de filtro embebido em uma solução de 

SDS 10% (m/v) por 3 minutos para lisar as bactérias. Em seguida as 

membranas passavam para papel de filtro embebido em solução 

desnaturante (NaCl 1,5 M, NaOH 500 mM) por 5 minutos. A seguir se 

procedia à neutralização das membranas, colocando-as em papel de 

filtro embebido com solução neutralizante (NaCl 1,5 M, Tris 500 mM 

pH8,0) por 10 minutos. A membrana foi lavada com SSC 10X por 10 

minutos, e o DNA era fixado à membrana por tratamento no aparelho 

UV-Strataliker 2400 (Stratagene). 

3.9. “Primer extension”  

As reações de “primer extension” foram realizadas seguindo-se o 

protocolo de Sambrook e Russell (2001) com algumas alterações.  

Foram utilizados 10 µg de RNA total, oligonucleotídeo iniciador 

marcado radioativamente com atividade especifica variando entre 106 e 

107 cpm/µg, 10 mM de dNTP, tampão de transcriptase reversa 5 x [250 

mM Tris-HCl (pH 8.3), 375 mM KCl, 15 mM MgCl2], 0,2M DTT e 40 U de 

Rnase OUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor. A reação foi incubada 

por 15 minutos e então foi adicionado 200 U de transcriptase reversa de 
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vírus Moloney de leucemia murina (M-MLV RT) (Invitrogen) seguindo-se 

incubação por 50 minutos a 37oC.  

Uma extração orgânica foi feita com a adição de 1 volume de 

clorofórmio:álcool isoamílico (24:1) (v/v). Depois de uma centrifugação 

10000 xg por 10 minutos, a fase aquosa foi recolhida e precipitada com a 

adição de 0,1 volume de acetato de sódio 3 M e 2 volumes de etanol 

absoluto gelado por 1 hora a -70oC. O precipitado foi então colhido por 

centrifugação a 10000 xg, 30 minutos e lavado com etanol 70% e depois 

de seco, o DNA foi ressuspenso em água e tampão de amostra 

(formamida 95% (v/v), EDTA 20 mM, azul de bromofenol 0,05% e xileno 

cianol 0,05%). 

O produto foi fracionado como descrito no item 3.3. Como “ladder” 

aplicou-se o produto de reação de seqüenciamento cujo molde 

corresponde à região que se pretende mapear, feita com o mesmo 

oligonucleotídeo iniciador utilizado na reação de “primer extension”. 

4. “Gel Mobilty Shift” (GMS) 

4.1. Preparação do extrato nuclear 

O extrato nuclear foi preparado com células em fase estacionária 

num volume de 50 mL. As células foram centrifugadas a 2500 xg a 4oC 

por 10 minutos e lavadas duas vezes com 50 mL de PBS 1X. As células 

foram ressuspensas em 10 mL de PBS 1 X e a essa suspensão foram  

adicionados 10 mL de tampão A (sacarose 300 mM, HEPES 10 mM, pH 
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7.9, KCl 10 mM, MgCl2 1,5 mM, EDTA 100 µM, NP-40 0,5%, DTT 500 

µM, PMSF 500 µM, pepstatina 0,7 µg/mL e 2 µg/mL de leupeptina) e 

depois de 5 minutos no gelo a solução foi centrifugada a 300 xg por 10 

minutos a 4oC.  

Adicionou-se 4 mL do tampão B (HEPES 10 mM pH 7.0, MgCl2 1,5 

mM, EDTA 1,5 mM glicerol 5% (v/v) e KCl 150 mM) e em seguida 

gotejou-se NaCl 5 M vagarosamente para uma concentração final de 400 

mM. A solução foi incubada por 30 minutos com agitação leve e em 

seguida foi centrifugada a 10000 xg por 2 minutos a 4oC. O sobrenadante 

foi dialisado contra o tampão C (HEPES 200 µM, DTT 1 mM e 500 µM 

PMSF) por 5h a 4oC. 

A proteína obtida foi quantificada pelo método de Bradford (1976) 

utilizando o reagente “BioRad Protein Assay”. O espectrofotômetro 

utilizado foi SpectraMax 250 (Molecular Devices) e a análise da 

quantificação foi feita no programa SoftMaxPro.  

4.2. Ensaios de “gel mobility shift”  

Para o ensaio de ligação da sonda de DNA com proteínas do 

extrato nuclear foram utilizados 20 fmol do DNA marcado 

radioativamente, como descrito no item 3.7.3; HEPES 20 mM pH 7,9, KCl 

80 mM, Ficoll 400 4% (v/v), espermidina 1 mM, poli (dI-dC) 2 µg 

(Amersham Pharmacia-Biotech), DTT 1 mM, NP-40 0,03% (v/v), BSA 

100 µg/mL e 100 µg de extrato protéico nuclear, em um volume final de 

20 µL. A associação DNA/proteína foi feita por 20 minutos no gelo. 
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Foram feitas reações em que foi adicionado de 1 X a 100 X razão molar 

de competidor específico (oligonucleotídeo não marcado) e a reação 

permaneceu mais 20 minutos no gelo. Após esse período a reação foi 

aplicada em gel de poliacrilamida não desnaturante, e a separação se 

deu como descrito no item 2.5.3.deste Material e Métodos. 

5. Transfecção transiente de Leishmania 

5.1. Eletroporação  

Promastigotas em cultura em fase estacionária foram centrifugadas 

por 10 minutos a 2000 xg. Em seguida foram lavadas em PBS 1X e 

contadas em contador Coulter (Z Series – Particle Counter). As células 

foram novamente centrifugadas e ressuspendidas em PBS 1 X para 

concentração final de 7,5 x 108 cél/mL. Cerca de 400 µL da suspensão 

de células era incubado com quantidades variáveis de DNA de 

plasmídeo das construções dependendo do experimento (apresentado 

nos resultados).  

Foram utilizados diferentes condições de eletroporação (de acordo 

com cada experimento) variando entre 960 µF / 400 V e 25 µF / 1700V 

em cubetas de 2 mm ou 4mm (de acordo com o experimento) no 

aparelho Gene Pulser (Bio Rad). Em experimentos que foi utilizado dois 

pulsos, o intervalo eletroporação foi de 10 segundos.  

Após a eletroporação, as células foram recuperadas pela adição de 

10 mL de meio 199 e mantidas por 8 horas a 25oC. Após esse período 
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todo o volume de células foi centrifugado e o tubo mantido a 25oC por 14 

horas em posição vertical, de modo que as células vivas se movessem 

para o meio líquido, e no precipitado restassem apenas células mortas 

ou restos celulares. O sobrenadante recolhido foi mantido a 25oC. 

Alíquotas de 1 mL foram analisadas em FACS de forma a analisar a 

expressão total (Beckman coulter [FC500] de responsabilidade do Prof. 

Robert Ivan Schumacher IQ USP) nos períodos de 48 e 72 horas após a 

transfecção.  

As células transfectadas foram também analisadas em microscopia 

confocal, que nos possibilita ter uma visão da expressão de cada célula. 

As células foram observadas sob ação do laser Argônio com excitação 

em 488 nm e filtro de detecção BP 500-530 (Zeiss modelo LSM510). 
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Resultados 

1. Caracterização do promotor de RNA polimerase 

I de L. (V.) braziliensis 

Para a obtenção da região promotora nós utilizamos diversas 

metodologias: 

1.1. 5’ RACE 

Tendo por objetivo amplificar a região 5’ do espaçador externo 

transcrito (ETS) utilizamos uma reação de RACE modificado. Nos 

baseamos em seqüência de nucleotídeos de L. (V.) braziliensis, obtida 

pelo seqüenciamento do genoma desse organismo, que foi gentilmente 

cedida pela Dra Ângela Cruz, antes de sua abertura pública. Com essa 

seqüência fizemos um alinhamento com a seqüência de L. (L.) 

amazonensis correspondente. Essa análise nos permitiu desenhar 

oligonucleotídeos na região do ETS que serviram como âncora na reação 

modificada de RACE, partindo de regiões conservadas entre os 

organismos.  

Utilizando DNA genômico como molde, fizemos uma PCR 

assimétrica com o oligonucleotídeo ETS-1112-AS (figura 13). 

Pretendíamos amplificar a região do ETS até as repetições à montante. 

Ao produto obtido adicionamos uma cauda de policitosina (poli C) por 

ação da enzima terminal desoxinucleotideo transferase (TdT). Esse 
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produto foi então utilizado como molde em uma segunda PCR utilizando 

o oligonucleotídeo complementar à cauda de poli C (TATA-15-G) e um 

segundo oligonucleotídeo ETS-1018-AS localizado à montante do 

primeiro oligonucleotídeo. A figura 4 apresenta o esquema da reação de 

RACE modificada.  

 

Repetições Domínio a montante
Região Promotora

ETS

SSU

5’ 3’

3’ 5’

CCCCC

CCCCC
3’

GGGGGG
5’

5’

3’

5’
3’

+1

P2

A

D

C

B

TdT

 

+ 

Figura 4: Esquema do RACE modificado. A - Representação esquemática do lócus 
gênico de rDNA. B - PCR assimétrica utilizando oligonucleotídeo ETS-1112-AS (seta 
vermelha). C - Ao produto dessa reação, foi adicionada uma cauda poli C na 
extremidade 3’ com a ação de terminal desoxinucleotídeo transferase (TdT). D - PCR 
utilizando o par de oligonucleotideos de TATA-15-G (verde escuro) e ETS-1018-AS 
(verde claro). 

 

O PCR apresentou uma grande variedade de fragmentos gerados 

(dados não apresentados). Esse primeiro ensaio não alcançou o objetivo 

desejado. Acreditamos que a ineficiência da técnica tenha sido devido à 

grande heterogeneidade no tamanho do cístron ribossômico, que ainda 

não havia sido definido. Outra possibilidade que pode ter contribuído 

para um resultado insatisfatório foi a geração de fragmentos incompletos 

no PCR assimétrico.  
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1.2. PCR com âncora em NEO 

Nosso ensaio seguinte baseou-se na ligação de um fragmento 

conhecido (âncora) para demarcar a extremidade 5’ do cístron e permitir 

a amplificação da região à 5’ do ETS. Essa metodologia permitia a 

geração de fragmentos que não teriam uma grande diversidade no 

tamanho, como os apresentados na metodologia anterior.  

Floeter-Winter e Uliana (1993) determinaram um mapa de restrição 

para L. (V.) braziliensis indicando a presença de um sítio para PstI à 

montante das repetições. Dessa forma foi feita uma clivagem com essa 

enzima, de DNA total do organismo e após o fracionamento 

eletroforético, os fragmentos com tamanho em torno de 5 kb foram 

purificados do gel de agarose.  

Em paralelo utilizamos como molde numa PCR o plasmídeo 

pXNEO (cedido pelo Dr. Marcos Gonzaga dos Santos) para amplificar a 

região que codifica a resistência ao antibiótico neomicina (NEO). Esse 

fragmento de PCR também foi clivado com a enzima PstI e 

posteriormente ligado aos fragmentos de 5kb. O produto ligado foi 

novamente clivado, dessa vez pela enzima BglII, uma vez que há o sítio 

para essa enzima no início da região SSU.  

Os fragmentos resultantes foram utilizados como molde em uma 

série de “nested-PCR” com oligonucleotídeos internos a NEO (NEO 5’S e 

NEO 3’S) e internos ao ETS (ETS-1112-AS e ETS-1018-AS), como 

apresentados no esquema da figura 5. A padronização dessa técnica foi 
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inicialmente feita com a seqüência promotora de L. (L.) amazonensis a 

partir do clone pLa13, que apresenta 2 blocos de repetições, o ETS e o 

SSU (Uliana e cols., 1996), permitindo a simulação da estratégia para a 

validação do experimento posteriormente com o clone contendo o 

promotor de L. (V.) braziliensis. 

PstI PstI

PstI PstI

NEO

NEO

ligação

NEO

Bgl II

1

2

3  
 

Figura 5: Esquema do PCR com âncora em NEO. 1- Ligação dos fragmentos ETS e 
NEO com extremidades coesivas PstI. 2- Clivagem do produto ligado com enzima 
BglII. 3- “Nested-PCR” com oligonucleotídeos internos aos fragmentos ligados (setas 
azuis – NEO 5’S e ETS-1112- e rosas- NEO 3S e ETS-1018-AS). 

 
Com essa metodologia conseguimos amplificar um fragmento de 

4300 pb (Figura 6A) como esperado, na primeira reação. Esse produto 

foi diluído e utilizado como molde na segunda reação de PCR com 

oligonucleotídeos mais internos. 

A segunda reação amplificou um fragmento muito maior do que o 

esperado (Figura 6B). Uma hipótese para esse acontecimento é que 

tenha ocorrido uma amplificação dos fragmentos de pLa13 ligados em 

tandem. Outra hipótese consiste numa clivagem incompleta por BglII, 
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mantendo mais do que um fragmento de NEO ainda ligados. Sendo 

assim, os dois fragmentos de NEO estariam servindo de molde na 

segunda reação, Desse modo, essa estratégia não pode ser validada.  

 

 
A          PM     1      2          B    PM       1      2   

 

 

 

 

 

Figura 6: Fragmentos amplificados na série de “nested” PCR com âncora em NEO. A 
- Produto do primeiro PCR com os oligonucleotídeos NEO 5’S e ETS-1112-AS, numa 
temperatura de associação de 52oC e tempo de extensão de 7 minutos. Seta indica o 
fragmento amplificado de aproximadamente 4300 pb. B - Produto do segundo PCR 
com os oligonucleotídeos NEO 3’S e ETS-1108-AS, numa temperatura de associação 
de 63oC e tempo de extensão de 5 minutos. Seta indica o fragmento amplificado de 
23000 pb. 1- pLa 13, 2- controle negativo. PM: padrão de tamanho molecular: λ 
clivado por HindIII.  
 

1.3. Construção de uma biblioteca parcial 

Para a obtenção da região promotora de L. (L.) amazonensis 

(Uliana e cols., 1996), nosso laboratório utilizou a estratégia de construir 

uma biblioteca parcial do genoma do organismo em questão. Em paralelo 

a outros protocolos, tentamos obter a região promotora de L. (V.) 

braziliensis também por essa metodologia. 

Novamente fizemos uma clivagem de DNA total de L. (V.) 

braziliensis com a enzima de restrição PstI (pois a mesma cliva num sítio 

à montante das repetições e o final da seqüência que codifica o SSU 

nesse organismo). Os fragmentos de aproximadamente 5 kb foram 
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eluídos do gel de agarose e quantificados. Clivamos também o 

plasmídeo comercial pUC 19 com a enzima PstI e ligamos a ele os 

fragmentos de 5 kb eluídos. Bactérias E.coli SURE foram transformadas 

pela metodologia de choque térmico. Aquelas que possuíam o plasmídeo 

resistente que, portanto contém a marca de seleção do antibiótico, 

cresceram em placas SOB semi-sólido (1,5%) com ampicilina. As 

colônias transformadas foram carimbadas em membranas de nylon 

(Hybond-N, Amersham) e hibridadas com uma sonda radioativa 

correspondente a região SSU. No entanto, nenhuma das colônias 

selecionada possuía o fragmento de interesse. Esses ensaios de 

construção da biblioteca parcial foram repetidos por várias vezes, mas 

todos os resultados se mostraram negativos devido a baixa competência 

das células. Dessa forma, pela baixa eficiência de transformação, a 

biblioteca obtida não era representativa, o que não nos permitiu 

selecionar clones de interesse. 

1.4. PCR do IGS 

Tendo conhecimento de que o cístron ribossômico apresenta-se 

em tandem, desenhamos oligonucleotídeos que amplificassem desde a 

subunidade epsilon (S4) do LSU até o SSU seguinte, abrangendo todo 

IGS, como apresentado na figura 7. 
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IGS 

Figura 7: Desenho esquemático “nested” PCR do IGS Na primeira reação utilizou-se o 
par de oligonucleotídeos: LSU (33) e 18S TERM 1 (setas azuis). Numa segunda 
reação, o produto diluído da primeira reação foi utilizado junto ao par de 
oligonucleotideos: LSU (83) e 18S TERM 3( setas lilás).  

 

 

 

Figura 8: Eletroforese de fragmentos amplificados no primeiro PCR para amolificação 
de todo o IGS/ETS. Produtos do primeiro PCR amplificados com os oligonucleotídeos 
18S TERM 1 e LSU(83)S numa temperatura de associação de 62oC e tempo de 
extensão de 8 minutos. Variação de 3 concentrações de DNA 1/4- 5 ng, 2/5- 50 ng, 
3/6- 100 ng, 7- controle negativo. PM: padrão de tamanho molecular: λ clivado por 
HindIII. De 1 a 3 : DNA genômico de L.(V.) braziliensis, de 4 a 6: DNA genômico de L. 
(L.)amazonensis. As setas indicam a grande variedade de fragmentos gerados nessa 
metodologia. 

 

Esse ensaio não apresentou a amplificação de apenas um 

fragmento como podemos ver na figura 8. Provavelmente isso ocorreu 

devido à grande heterogeneidade de tamanho do espaçador intergênico. 

Apesar disso, eluímos todos os fragmentos produzidos e os utilizamos 

como molde na segunda reação com os oligonucleotídeos 18S TERM 3 e 
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LSU(33) numa temperatura de associação de 62oC e tempo de extensão 

de 8 minutos. 

A segunda reação gerou diversos fragmentos e nos impossibilitou 

de tirar uma conclusão a respeito do ensaio (dados não apresentados). 

Uma maior diluição dos fragmentos eluídos poderia colaborar com a 

especificidade do ensaio, mas não foi realizada. 

1.5. PCR de seqüência de repetição - SSU  

Enquanto tentávamos otimizar o ensaio de amplificação de todo o 

IGS/ETS, foi disponibilizado para uso público o genoma parcialmente 

seqüenciado de L. (V.) braziliensis no site do Sanger’s Institute 

(http://www.sanger.ac.uk/Projects/L_braziliensis/index.shtml). Isso nos 

permitiu analisar a região conservada do SSU e estimar a região de 

ETS/IGS, possibilitando o desenho de oligonucleotídeos dentro das 

repetições (REP-S) e também desenhar oligonucleotídeos logo após o 

fim das repetições (DOWNREP- 540-S). 

Tendo em mãos esses oligonucleotideos, realizamos um “nested” 

PCR amplificando desde a região das repetições até o SSU, conforme 

demonstrado na figura 9. 

 

 

 

 

 

 
 

70

58

http://www.sanger.ac.uk/Projects/L_braziliensis/index.shtml


 

 

 

  

 

 

5’ 

Repetições  Domínio a montante

 

Região  Promotora 

ETS 

SSU 

3’
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Figura 9: Esquema de “nested” PCR das repetições.até o SSU Na primeira reação 
utilizou-se o par de oligonucleotídeos: REP-S e 18S TERM 1 (setas lilás). Numa 
segunda reação, o produto diluído da primeira reação foi utilizado junto ao par de 
oligonucleotídeos: REP-S e 18S TERM 3 (seta lilás com seta rosa). A terceira reação 
utilizou como molde o produto diluído da segunda reação junto ao par de 
oligonucleotídeos DOWNREP-540-S e 18S TERM 3 (setas lilás). 
 

A primeira reação apresentou-se específica numa ampla faixa de 

temperatura entre 55oC e 60oC amplificando um fragmento de 

aproximadamente 1700 pb (Figura 10A). Esse produto foi diluído e 

utilizado como molde na segunda reação. Novamente a reação foi 

bastante específica numa ampla faixa de temperatura (Figura 10B). 

A terceira reação confirmou a especificidade das reações 

anteriores visto que utilizamos oligonucleotídeos internos às reações 

anteriores. Dessa forma ficou definido que o produto resultante da 

segunda reação corresponderia a um fragmento contendo alguns blocos 

de repetição até o SSU (Figura 10C). 
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   PM       1        2        3         
C    PM       1        2          3      

B
   PM     1       2      3       4      5   A 

Figura 10: PCR das repetições até o SSU.  A - Produtos amplificados com o 
oligonucleotídeos REP e STERM 1 com variação de 5 temperaturas de associação: 1- 
55oC, 2- 55.7oC, 2- 57.3oC, 3- 58oC, 4- 58.9oC, 5- 60oC, 6- controle negativo, e um 
tempo de extensão de 1 minuto. A seta indica o produto amplificado de 
aproximadamente 1700 pb. B - Produtos amplificados com os oligonucleotídeos REP e 
18S TERM3 com variação de 3 temperaturas de associação: 1- 57.3oC, 2- 58oC, 3- 
58.9oC, 4- controle negativo, e um tempo de extensão de 1 minuto. A seta indica o 
produto amplificado de aproximadamente 1500 pb C - Produtos amplificados com os 
oligonucleotídeos DOWNREP e 18S TERM3 com variação de 3 temperaturas de 
associação: 1- controle negativo 2- 57.3oC, 3- 58oC, 4- 58.9oC, e um tempo de 
extensão de 1 minuto. A seta indica o produto amplificado de aproximadamente 1400 
pb. PM: padrão de tamanho molecular: λ clivado por HindIII. 

 

Os fragmentos obtidos na segunda reação foram eluídos, 

quantificados e ligados ao vetor pGEMT-easy (Promega). Após uma hora 

de ligação em temperatura ambiente os plasmídeos foram transformados 

em bactérias E. coli SURE competentes e plaqueados em SOB semi-

sólido. Após 16 horas de crescimento, os clones foram selecionados e 

passaram por uma extração de DNA de plasmídeo de pequena escala 

(“mini prep”). 

Em seguida o DNA foi clivado com a enzima EcoRI que flanqueia o 

fragmento clonado, dessa forma liberando-o. Na figura 11 apresentamos 

um gel de agarose com os clones não digeridos e digeridos. 
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Figura 11: Clones com insertos do segundo PCR das repetições. Clivagem dos 
plasmídeos selecionados com EcoRI. Os números ímpares correspondem aos 
plasmídeos clivados, apresentando a liberação do fragmento clonado. Os números 
pares correspondem aos plasmídeos não clivados. PM: padrão de tamanho molecular: 
λ clivado por HindIII. 
 

Observando a figura 11 notamos que os plasmídeos de número 1 e 

9 (setas vermelhas) apresentam a liberação de um fragmento de 

tamanho aproximado de 1500 pb. Esses plasmídeos foram seqüenciados 

utilizando os oligonucleotideos Sp6 e T7 para obter seqüências nas duas 

orientações. Foi feita também outra reação de seqüência utilizando o 

oligonucleotídeo ETS-1112-AS e dessa forma conseguimos mapear a 

região mais a 5’ do ETS. 

Tendo em mãos essa seqüência parcial da região IGS/ETS foi feito 

o alinhamento junto com seqüência da mesma região, anotada no banco 

de dados de L. (V.) braziliensis (Figura 12). Esse alinhamento nos 

permitiu desenhar novos oligonucleotideos para a reação de “primer 

extension”, na tentativa de mapear o nucleotídeo de início de transcrição 

(+1). 
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             10        20        30        40        50        60        70        80       90       100      
    ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....

pLb3       ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 | 

LbrM37     GACCCGTCTTGGTGGCGATGCGCAGCTGTGCAGTGTGGTGCTTCTGCGTTCCGCTGCTTTTGACCCGTCTTGGTGGCGATGCGCAGCTGTGCAGTGTGGT  
 
                   110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       
           ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
pLb3       ---------TTCCCCTGCTTTTGACCCGTCTTGGTAGAGATGCGCAGCTGTGCAGTGTGGTGCTTCTGCGTTCCGCTGCTTTTGACCCGTCTTAGGTGGC  
LbrM37     GCTTCTGCGTTCCGCTGCTTTTGACCCGTCTTGGTGGCGATGCGCAGCAGTGCAGTGTGGTGCTTCTGCGTTCCGCTGCTTTTGACCCGTCTT-GGTGGC  
 
                   210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       
         ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|   
pLb 3      GATGCGCAGCAGTGCAGTGTGGTGCTTCTGCGTTCCGCTGCTTTTGACCCGTCTTGGTGGCGATGCGCAGCTGTGCACTTGTTGGGATTTGTCGTTTTTT  
LbrM37     GATGCGCAGCTGTGCAGTGTGGTGCTTCTGCGTTCCGCTGCTTTTGACCCGTCTTGGTGGCGATGCGCAGCTGTGCACTTGTTGGGATTTGTCGTTTTTT  
 
                   310       320       330       340       350       360       370       380       390       400       
           ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
pLb3       TCGTATATTGGATTGAATTGGGTGTTTGTAATATGTGGGAGTTATCGTATGCTGAGGTTGTTTTTAGTAGTCTGTAATATATGGGAGTGAGGGAAGGAAA  
LbrM37     TCGTATATTGGATCGAATTGGGTGTTTGTAATATGTGGGAGTTATCGTATGCTGAGGTTGTTTTTAGTAGTCTGTAATATATGGGAGTGAGGGAAGGAAA  
 
                   410       420       430       440       450       460       470       480       490       500       
         ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|   
pLb3       GGTGTTACTTGTAGTGTACCGTTCCGTGACCTTTACTCCTGTGTCCGACACCGAAGCATACCTGCCATTGTGTGGGTTGTGTAAATGTGTCTGGGCAACC  
LbrM37     GGTGTTACTTGTAGTGTACCGTTCCGTGATCTTTACTCCTGTGTCCGACACCGAAGCATACCTGCCATTGTGTGGGTTGTGTAAATGTGTCTGGGCAACC  
 
                   510       520       530       540       550       560       570       580       590       600       
           ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
pLb3      ACTGAATTGAGAAGGGAAGTCGAAACGGTGCGTGGATGCTATGT--GTGCT-CATACAAGC   
LbrM37     ACTGAATTGAGAAGGGAAGTCGAAACGGTGCGTGGATGCTATGTTTGTGCTACATACAAGC  
 

Figura 12: Alinhamento do clone seqüenciado e da seqüência parcial do banco de 
dados analisada para desenho dos oligonucleotídeos REP-S e DOWNREP - 540-S. 
pLb3: clone seqüenciado a partir do oligonucleotídeo ETS-1112-AS e T7, LbrM37: 
seqüência depositada no site do Sanger Institute. As seqüências apresentadas em 
vermelho e amarelo correspondem ao grupo de repetições (61 nucleotídeos). A caixa 
azul clara corresponde ao oligonucleotídeo PEXT LB, que na seqüência reversa foi 
utilizado no “primer extension”. 

 

tgtgcagtgtggtgcttctgcgttccgctgcttttgacccgtcttggtggcgatgcgcagcagtgcagtgtggtgcttctgc
gttccgctgcttttgacccgtcttggtggcgatgcgcagctgtgcagtgtggtgcttctgcgttccgctgcttttgacccgt
cttggtggcgatgcgcagctgtgcacttgttgggatttgtcgtttttttcgtatattggatcgaattgggtgtttgtaatat
gtgggagttatcgtatgctgaggttgtttttagtagtctgtaatatatgggagtgagggaaggaaaggtgttacttgtagtg
taccgttccgtgatctttactcctgtgtccgacaccgaagcatacctgccattgtgtgggttgtgtaaatgtgtctgggcaa
ccactgaattgagaagggaagtcgaaacggtgcgtggatgctatgtttgtgctacatacaagcagaggcaacaacacaagcg
catcgagcgagacgaaccaaccctatattcacacaactgtacgtgccccgcccactccctcttcgaagagaggcgatgtgtg
cgcgtgtcaccaccacgtactagtttccagccttactgcttgtgtaccctgtcttttgcgttgtgcttgcgcgtgctgtgta
cctattgctcgcacgtcccgtaccccgggacctgcgagtggtgggtgccacccaccaccacatttaacagcacccacccaca
gatgatgtgtgtggttgctgcttatatgtgcgtgtgtacgtggcgtcaaacctagttgaaaacacacccctagcattcttca
accgcgaaagcgccccagggggtgtacaatgcgagctacattacgtagagagcgctgcgccgaactagtcgtgcgtgccgaa
catgttttgtgtgtgctgccgtgtctacccacgtttgcagcggaaactcggttgaaccagaaacagaacttgattgttgctg
cacttcgaggaatttcagccaaacaagaggtcaacaaccaagccgcgtgtacacatatacacacaccaatgtgtatgtatat
atgcgtttgttttgttaccacacaaactgagttgtcagatgtgttgctgtgtgtgtgctgttctcttttgaacgacatgcgc
gcatctcctacagatgcaattcacgaaaaatacaacaaaatacaacactgatcatcaatgcgcaatgtgtgcgtgtgcttac
acgtctccttttcttgggcgcgtggggcgagcacgacgcatgttgtcacacaattgagatctggttgattctgccagtagtc
atatgcttgtttcaaggacttagccatgcatgcctcagaatcactgcatttgcaggaatctgcgcatggctcattacatcag
acgtaatctgccgcaaaaatcttgcggtttccgcaaaattggataacttggcgaaacgccaagctaatacatgaaccaaccg
ggtgttctccactccagacggtgggcaaccatcgtcgtgagacgcccagcgaatgaatgacagtaaaaccaatgccttcact
ggcagtaacacccagcagtgttgactcaattcattccgtgcgaaagccggct 

Figura 13: Apresentação da seqüência retirada do banco de dados do genoma de L. 
(V.) braziliensis e seus respectivos oligonucleotídeos. As cores correspondem aos 
oligonucleotideos apresentados no item do Material e Métodos. 
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2. Mapeamento do sítio de início de transcrição 

O mapeamento do sitio de início de transcrição de L. (V.) 

braziliensis também foi iniciado enquanto tentávamos obter a região 

promotora, e assim, foram aplicados diferentes protocolos em paralelo. 

Inicialmente utilizamos a metodologia de 5’ RACE modificado. 

2.1. 5’ RACE 

Como molde na reação de transcrição reversa, utilizamos RNA 

total e sintetizamos um cDNA a partir do oligonucleotídeo desenhado na 

região do ETS até o inicio de transcrição. Adicionou-se uma cauda de 

poli C a esse cDNA. O esquema desse processo está exemplificado na 

figura 14. 

5’ +1
3’

cD N A

C C C C C

C C C C C

G G G G G G

P 1

P 2

T dT

A
R N A  to ta l

B

C

D

 
 
Figura 14: Representação esquemática da reação de 5’RACE. A - região ETS de RNA 
ribossômico, sendo +1 o nucleotídeo de início de transcrição, B - PCR assimétrico 
utilizando oligonucleotídeo ETS-1112-AS (P1). C - Ao produto dessa reação (cDNA), 
adicionou-se uma cauda poli C na extremidade 3’ com a ação de terminal 
desoxinucleotídeo transferase (TdT). D - PCR utilizando o par de “primers” de TATA-
15-G e ETS-1018-AS (P2). 

 

O cDNA obtido na reação de transcrição reversa foi utilizado como 

molde em uma PCR com o oligonucleotídeo TATA-15-G e o 

oligonucleotídeo correspondente ao ETS (ETS-1112-AS). Na figura 15 
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podemos ver a amplificação de um fragmento de aproximadamente 600 

pb. A especificidade da reação é confirmada quando comparamos o 

fragmento obtido no poço 1 da figura 15A com o fragmento amplificado 

no poço 2 que não recebeu a cauda de poli C (figura 15A). 

Como controle da reação de transcrição reversa, utilizamos RNA 

numa reação sem adição da enzima transcriptase reversa e submetemos 

o produto à ação da enzima TdT para adição da cauda de poli C. 

Podemos observar na figura 15A que o poço 3 não apresentou nenhuma 

amplificação.  

Como molde na segunda reação, diluímos o produto da primeira 

reação e utilizamos numa PCR com o oligonucleotídeo TATA-15-G e um 

oligonucleotídeo à montante do oligonucleotídeo da primeira reação 

(ETS-1018-AS). Nessa reação amplificamos um fragmento de 

aproximadamente 500 pb apenas na amostra contendo cDNA+ cauda 

poli C (figura 15B- poço 2) 
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 A       PM   1     2      3       4      5                  B       1       2       3      

 
Figura 15:- “Nested” PCR de início de transcrição. A - Produtos de PCR amplificados 
com os oligonucleotídeos ETS-1112-AS e TATA-15-G, numa temperatura de 
associação 62oC e um tempo de extensão de 2 minutos. 1- cDNA com cauda poliC, 2- 
cDNA sem cauda poli C, 3- RNA (-rt) com cauda, 4- RNA (-rt) sem cauda, 5- controle 
negativo. PM: padrão de tamanho molecular: DNA de λ clivado por HindIII. B - 
Produtos de PCR amplificados com os oligonucleotídeos ETS-1018-AS e TATA-15-G, 
numa temperatura de associação de 62oC e um tempo de extensão de 1 minuto. 1- 
cDNA com cauda poli C, 2- cDNA sem cauda poli C, 3- controle negativo. PM: padrão 
de tamanho molecular: λ clivado por HindIII. 

 

Os fragmento amplificados na segunda reação foram eluídos do 

gel de agarose e ligados no vetor pGEMT-Easy. Os clones, que após a 

digestão com EcoRI, apresentaram o fragmento de tamanho esperado, 

foram seqüenciados, no entanto, não obtivemos nenhuma seqüência 

correspondente ao alvo desejado. 

2.2. “Primer extension” 

A partir do alinhamento do clone pLb3 com os dados do banco de 

dados para a mesma região de L. (V.) braziliensis (figura 12), 

desenhamos um oligonucleotideo (PEXT-Lb) com o intuito de mapear o 

sítio de início de transcrição por “primer extension”. 

Utilizamos 10 µg de RNA total de L. (V.) braziliensis e 25 ng do 

oligonucleotídeo PEXT-Lb, marcado radioativamente com P32 na 

extremidade 5’ no ensaio de “primer extension” (Figura 16). 
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O ensaio apresentou um cDNA de 82 nucleotídeos (figura 16 A), e 

esse mesmo fragmento pôde ser observado numa reação de “primer 

extension” com um oligonucleotídeo diferente (PEXT-TD), desenhado a 

71 nucleotídeos à jusante do primeiro (figura 16 B).  

 
Figura 16: Mapeamento do sítio de início de transcrição de rRNA. A: “Primer 
extension” utilizando oligonucleotídeo PEXT-LB marcado e RNA total de L. (V.) 
braziliensis (1), sem RNA (2). Uma reação de seqüência do plamídeo pLb3 iniciada 
por PEXT-LB (linhas CTAG) foi utilizada como marcador de tamanho. B: “Primer 
extension” utilizando oligonucleotídeo PEXT-TD marcado e RNA total de L. (V.) 
braziliensis (1), sem RNA (2). Reação de seqüência do clone pLb3 iniciada por PEXT-
TD (linhas CTAG) foi utilizada como marcador de tamanho. 
 

Esse ensaio nos permitiu concluir que o nucleotídeo de início de 

transcrição da RNA polimerase I corresponde a uma adenina (A) e a 
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mesma encontra-se a 994 nucleotídeos à montante do início do SSU. 

Essa adenina encontra-se a 82 nucleotídeos do oligonucleotídeo PEXT-

Lb e a 153 nucleotídeos do oligonucleotídeo PEXT-Td.  

O segundo oligonucleotídeo foi desenhado a partir do alinhamento 

do ETS de diversas espécies de Leishmania, onde encontramos uma 

região muito conservada em ambos os subgêneros. Esse 

oligonucleotídeo permite o mapeamento do sítio de início de transcrição 

de diversas espécies num único experimento. 

3. Comparação das regiões promotoras de rDNA 

em Leishmania  

Mapeamento do sítio de início de transcrição é fundamental para a 

determinação da região promotora assim como para delimitação da 

extremidade 5’ ETS. Os ensaios de “primer extension” mostraram que o 

nucleotídeo +1 de L. (V.) braziliensis situa-se a 994 pb do início do SSU. 

O nucleotídeo de início de transcrição em L. (V.) braziliensis é um A 

(adenina), no entanto, a maioria das leishmânias apresenta um T 

(timidina) como nucleotídeo +1, exceto L. (S.) tarentolae que possui 

como +1 um G (guanina). Tendo em vista essas informações, pudemos 

fazer um estudo comparativo das regiões promotoras e adjacentes com 

os outros organismos do gênero ou da família, disponíveis na literatura. 

Podemos verificar essa comparação na Tabela II. 
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Tabela II: Comparação entre diferentes espécies de Tripanosomatídeos. Comparação do 
número de repetições, tamanho de 5’ ETS e nucleotídeo de início de transcrição. (+1: primeiro 
nucleotídeo transcrito, 5’ ETS: espaçador externo transcrito, bp:pares de base).  

Espécie Bloco de 
Repetições (em bp)

5’’ETS (em bp) +1 

L. (V.) braziliensis 61 994 A 

L.(L.) major 63 1042 T 

L. (L.) donovani 64 1020 T 

L. (L.)amazonensis 60 1050 T 

L.(L.) chagasi 64 1060 T 

L. (S.)hoogstraali 63 1000 T 

L.(S.) tarentolae 63 1000 G 

C. fasciculata 55-57 1050 C 

T. cruzi 168 1550 G 

 

Fazendo uma análise dos dados da tabela, notamos que o 5’ ETS 

de L. (V.) braziliensis apresenta quando comparado com os demais 

organismos, um tamanho um pouco menor, porém próximo ao observado 

nos outros organismos do gênero Leishmania, posicionando os sítios de 

início de transcrição bastante próximos. Interessante notar que C. 

fasciculata tem um ETS com tamanho muito próximo aos de Leishmania.  

Já, quando comparamos o 5’ ETS das espécies de Leishmania e 

de T.cruzi observamos uma diferença de tamanho maior. A análise 

comparativa das seqüências de 5’ ETS parciais (Figura 17) das espécies 

L. (V.) braziliensis, L. (L.) amazonensis, L. (L.) chagasi, L. (S.) tarentolae 

e L. (S.) hoogstrali mostrou uma grande similaridade entre os diferentes 

organismos variando de 81 a 91% como podemos apresentado na 

Tabela III. 
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VERA
Riscado



                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100          
     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
l hoo  GGGGATGGATCGAGAGGGACGCGGGGTTTTGAGGGTCGTGGGTGGTGTGGAGAGTGTCGTTAGCT---GTAGGGCGGTGAGAGTGGAATGTGTGGCGGTG  

   

l tar  GGGGATGGATCGCGAGGGACGCGGGGTTTTGAGGGCCGTGGGTGGTGTGGAGAGTGTGGTTGATTATTGTATGGTGGTGAGGGTGGAAGGTGTGGCGGGG  
l ama  CGCCAGAG-CCGTCGGAGGCGCACTGCTTGGAA-----TGTGAATGTTGGAGTGT-TGGTTTTTGAAGGTAGCGGAGGGAAGACCGGGGTGACGGAGGGT  
l cha  CGAGGAAGACCCTCGCGGGAGCATTGCTTCGCG-----TGTGAGTTTTGAGGTCTGCGATTGACGTAGGAGTTGCAAGGGGGA--GGGGGTATGAACGG-  
l bra  CTTTTGAC-CCGTCTTGGTGGCGATGCGCAGC------TGTGCAGTGTGGTGCTTCTGCGTTCCGCTGCTTTTGACCCG-----------TCTTGGTGGC  
 
               110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          
     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
l hoo  ATGGTCGGGCGGTG--GTGTCGATAGGGATGTG-----ACGGGGCGGGTCCTTGAGGGAA-GG-GCGTGTGTTATGTATTTGCGGGTGTTATCGGGGGCT  

   

l tar  ATGGTGGTGCGGTG--GTGTCGGAAGGGGTGTGTGA-GAGGGCGCGGGTCCTTGAGGGAG-GGTGGGTGTGTTGTTGTTTTGCGGGTGTTATCCGGGGCT  
l ama  GGAGGGTAGAGGTGTTGTTTTGATGCGGGGCTGACACTGAGAGGCGTTGTTGTGAGAAAGTGGTGTGTGTGTTCGAAAAATGCGGGTGTTATTAGGGTCT  
l cha  GGTGGGTAGAGCT----TTTTTAGGTGGAAGTAG---TGAGAGG-GTGGGCTTGAGAGAATTTGAGGTGTGTTCGTGATGTGTGGATCTTATCGGGGGCT  
l bra  GATGCGCAGCTGTG---CACTTGTTGGGATTTGTC-----GTTTTTTTCGTATATTGGATCGAATTGGGTGTTTGTAATATGTGGGAGTTATCGTATGCT  
 
               210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          
     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|   
l hoo  TTGGCGTTGGTGTGGTTTGGTGACTATGTAGGGGTGAAGGGTGAGTGGAGGGG-TCGCTAC-GGCGTACCGTTCTGCGAAGCTTCATTCCTATGTCT--C  
l tar  TGGGTGTTGGTGTGATTTGGTGACTATGTAGGGGTGAAGGGTGAGTGGAGGGGGTCGCNAGAGGCGTTCCGTTCTACGAAGCTTCATTCCTATGTCCGAC  
l ama  CGGATGATGAATGGATTTGGTGACTTTGTAGGGGTGAAGG-TG-ATGGAAAGG-TTGCCGCGTGCACACCAGTCCGTGAGTCGTCACTCCTATGTCCGGC  
l cha  CGGTTGAGTTTTTGGTTTGGTGATTTTGTAGGGGTGAAGGGCG-GTGGAAGGG-TTGCTGTGTGCGTGCCATTCCGTGAAGCGTCATTCCTATGTCCGAC  
l bra  GAGGTTGTTTTTAGTAGTCTGTAATATATGGGAGTGAGGGAAG-G-AAAGGTG-TTACTTGTAGTGTACCGTTCCGTGA-TCTTTACTCCTGTGTCCGAC  
 
               310       320       330       340       350       360       370       380       390      400           
     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
l hoo  TCCGAAGCATGCCTGCAGTTCTGCAGGCTATGTGGGCGTGTCTGGGCAACGACTGAATTGAGAAGGGGAGTCGAAACGGTGCGTGGATGCTGTGTTTGTG  

   

l tar  TCCGAAGCATGCCTGCAGTTCTGCTGGCTATGTGGGCGTGTCTGGGCAACGACTGAATTGAGAAGGGGAGTCGAAACGGTGCGTGGATGCTGTGTTTGTG  
l ama  ACGGAAACGAGCCCGCGATTGTGTGGGCTGTGTGGAAGTGACTGGGCAACGACTGAATTGAGAAGGGGAGTCGAAACGGTGCGTGGATGCCGTGTTTGTG  
l cha  ACTGAAATGCGTCCGCGATTGTGTGGATTGTGTGGAAGTGTTTGGGCGACGACTGAATTGAGAAGGGGAGTCGAAACGGTGCGTGGATGCCGTGTTTGTG  
l bra  ACCGAAGCATACCTGCCATTGTGTGGGTTGTGTAAATGTGTCTGGGCAACCACTGAATTGAGAAGGGAAGTCGAAACGGTGCGTGGATGCTATGTTTGTG  
 
                410      420        430       440      450       460       470       480       490       500          
     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|
l hoo  CTACACACAAGTAAAGGCAACAACACAAGCGCATCGAGCCAAA--ACCAACCNCAATATTCACACNAACTGTACGTGGCCGCGC-GCTGCATCTCCGAAG  

   

l tar  CTACACACAAGCAAAGGCAACAACACAAGCGCATCGAGCCAGACGAACCAACCCAATATTCACACAA-CTGTACGTGGCCGCGNCGCTGTATCTCCGATG  
l ama  CTACACACAAGCAAAGGCAACAACGCAAGCGCATCGAGCCAGACGAACCAACCCAATATTCACACAA-CTGTACGTGGCT-GCGCGCTGCATCTTCGAAG  
l cha  CTACACACAAGCAAAGGCAACAACGCAAGCGCATCGAGCCAGACGAACCAACCCAATATTCACACAA-CTGTACGTGACA-GCGCGCTGTATCGTTGGAA  
l bra  CTACATACAAGCAGAGGCAACAACACAAGCGCATCGAGCGAGACGAACCAACCCTATATTCACACAA-CTGTACGTGCCCCGCCCACTCCCTCTTCGAAG  
 
               510       620       630       640       650       660       670       680       690       700         
     ....|....|....|....|....|....|....|....|..
l hoo  GGATGATGCGTGTGCGCGTGCCACCACCACGTACTAGTTTCCA 

  ..|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

l tar  GGATGATGCGTGTGCGTGTGCCACCACCACGTACTAGTTTCCA  
l ama  AGACGATGCGTGTGCGCGTGCCACCACCACGTACTAGTTTCCA  
l cha  AGACGATGCGTGTGCGCGTGCCACCACCATGTACTAGTTTCCA 
l bra  AGAGGCGATGTGTGCGCGTGTCACCACCACGTACTAGTTTCCA  

 
Figura 17: Alinhamento comparativo de um bloco de repetição, região promotora 
seguida da região 5’ ETS de diferentes organismos. l. hoo: L. (S.) hoogstrali, l.tar: L. 
(S.) tarentolae, l cha: L. (L.) chagasi, l ama: L. (L.) amazonensis, l bra: L. (V.) 
braziliensis. Em amarelo estão destacados os sítios de início de transcrição de cada 
espécie.. 

 
Por outro lado, a análise comparativa das seqüências parciais de IGS de 

L. (V.) braziliensis indicou que a porcentagem de similaridade é menor entre 

todas as espécies quando comparada à similaridade entre as regiões 5’ETS 

parciais. Os percentuais de variação do IGS parcial apresentam-se entre 42 e 

88%.  
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Tabela III: Comparação das regiões 5’ETS parcial e IGS parcial de Leishmanias. O triângulo de 
cima corresponde às porcentagens de similaridade entre as seqüências de 5’ ETS de 
diferentes espécies de Leishmania. O triângulo de baixo corresponde às porcentagens de 
similaridades entre as seqüências de IGS de diferentes espécies de Leishmania. 
                ETS  parcial  

IGS parcial 

L.(V.)  

braziliensis 

L.(L.)  

Amazonensis

L.(L.)  

chagasi 

L.(S.) 

tarentolae 

L.(S.) 

hoogstraali

L. (V.) braziliensis - 82 83 85 81 

L. (L.) amazonensis 42 - 91 85 87 

L. (L.) chagasi 50 54 - 85 86 

L.(S.) tarentolae 53 62 60 - 90 

L.(S.) hoogstraali 50 64 61 88 - 

 

Em seguida restringimos nossa análise ao alinhamento dos blocos 

de repetições de organismos dos subgêneros L.(Viannia), L.(Leishmania) 

e L.(Sauroleishmania) (figura 18) 
 
                10        20        30        40        50        60                  
       ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|. 
l bra  CAGTGTGGTGCTTCTGCGTTCCGCTGCTTTTGACCCGTCTTGGTGGCGATGCGCAGCTGTG-----  
l ama  -...ACTTG.ACAT.C.C..T...CA.GCGA.GG----.CGCTG.AG.CCA.T.CTTC.C.TCCC-  
l cha  -...ACT.GAGCAT.C.CG.TTT.CCTGCGA.GAAGAC.C.C.C..GAGCATTGCTTC.C.CCCC-  
l don  -...ACT.GAACAT.C.CG.TTT.GCTGCGA.GAAGAC.C.C.C..GAGCATTGCTTC.C.CCCC-  
l tar  ---....CA..CATGCA.GCA....CAGCGA.G.ATTGTC...C.C..CA.TAGT..C..ATTGGC  
l hoo  ---....CA...A.GCG.GCA....CAGCGA.G.ATTGTC...C.T..CA..AGT..A..ATTGGC  
 

 

Figura 18: Alinhamento dos blocos de repetições de diferentes espécies de Leishmania. 
l. hoo: L. (S.) hoogstrali, l.tar: L. (S.) tarentolae, l cha: L. (L.) chagasi, l ama: L. (L.) 
amazonensis, l bra: L. (V.) braziliensis. 

 
 

Esse alinhamento nos permitiu desenhar uma tabela comparativa 

dos blocos de repetições entre os organismos (Tabela IV) 

Tabela IV: Comparação dos blocos de repetições de diferentes espécies de Leishmania. 
                 L.(V.) 

braziliensis 

L.(L.) 

amazonensis

L.(L.) 

donovani

L.(L.) 

chagasi

L.(S.) 

tarentolae 

L.(S.) 

hoogstraali

L. (V.) braziliensis - - - - - - 

L.(L.) 

amazonensis 

32 - - - - - 

L.(L.) donovani 25 68 - - - - 

L.(L.) chagasi 25 68 96 - - - 

L.(S.) tarentolae 38 36 36 34 - - 

L.(S.) hoogstraali 42 35 36 34 90 - 
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De acordo com a tabela das repetições quando comparamos as 

repetições de L. (V.) braziliensis, percebemos que a porcentagem de 

similaridade é sempre menor quando comparada com as repetições dos 

subgêneros L.(Leishmania) e L.(Sauroleishmania). 

4. Caracterização da interação do domínio central do 

promotor de RNA pol I de L. (V.) braziliensis e fatores de 

transcrição presentes em extratos nucleares homólogos e 

heterólogos. 

Para entendermos um pouco mais do controle da transcrição por 

RNA polimerase I em L. (V.) braziliensis, verificamos a associação entre 

os fatores de transcrição de diferentes espécies e a região promotora 

estudada. 

Realizamos um ensaio de “Gel Mobility Shift” no qual, um 

fragmento de DNA contendo a região central do promotor de L. (V.) 

braziliensis, (de -50 a +25) marcado radioativamente, foi associado a 

extrato nuclear das seguintes espécies: L. (L.) amazonensis, L. (V.) 

guyanensis e L. (V.) braziliensis.  

Utilizamos 100 µg de extrato nuclear das diferentes espécies e 20 

fmol de DNA alvo marcado radioativamente, na presença de competidor 

inespecífico ou na presença de concentrações molares crescentes (1,10, 

50 ou 100 vezes) de competidor especifico frio. Após o tempo de 

associação entre extrato nuclear e DNA, o produto foi fracionado em gel 
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de poliacrilamida e após secagem foi exposto em Phosphorimager 

(Figura 19).  

 

 

 

Figura 19: Ensaios de GMS com o fragmento relativo ao domínio central do promotor 
de L. (V.) braziliensis e diferentes extratos nucleares. Ensaios de GMS com o 
fragmento central de L.(V.) braziliensis e os extratos nucleares (EN) de L. (V.) 
braziliensis (Lb), L. (V.) guyanensis (Lg) e L. (L.) amazonensis (La). Diferentes 
concentrações do competidor específico (CE) foram utilizadas nas razões molares 
apresentadas. Eletroforese em gel não desnaturante de acrilamida 4% (Materiais e 
Métodos).  

 

Quando associamos a região central do promotor de L.(V.) 

braziliensis com extrato nuclear de L. (V.) braziliensis, L. (V.) guyanensis 

e L. (L.) amazonensis verificamos a presença de duas bandas nas três 

associações, as quais sugerem a identificação de dois complexos. 

Ensaios de competição com esse mesmo fragmento frio mostram a 

natureza específica dessas associações.  

Na associação com extrato de L. (V.) braziliensis o complexo 

relacionado a banda 2 apresenta uma intensidade maior do que na 

banda 1. Já na associação com extrato de L. (V.) guyanensis o complexo 

relacionado à banda 1 apresenta maior intensidade do que na banda 2. 
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Na associação com extrato de L. (L.) amazonensis ambos os complexos 

apresentam semelhança na quantidade. 

Nos ensaios com competidor frio tanto a banda 1 quanto a banda 2 

aparecem com até 10x de competidor específico na associação com 

extrato de L. (V.) braziliensis. 

Na associação com extrato de L. (V.) guyanensis tanto a banda 1 

quanto a banda 2 permanecem até a adição de 50x competidor 

específico. 

Já na associação com extrato de L. (L.) amazonensis a banda 1 

aparece até a adição de 10x competidor, enquanto a banda 2 aparece 

até a adição de 1x competidor específico. 

5. Caracterização funcional do promotor de L. (V.) 

braziliensis 

5.1. Atividade da região promotora de L. (V.) braziliensis 

Nos trabalhos anteriores do laboratório para avaliar a 

funcionalidade de regiões promotoras de RNA pol I, (Uliana e cols.1996, 

Stempliuk e Floeter-Winter, 2002, Orlando e cols. 2007), o gene repórter 

utilizado foi aquele que codifica a enzima cloranfenicol acetil transferase 

(CAT). O ensaio de CAT, no entanto, envolve tanto reagentes com 

marcação radioativa (cloranfenicol marcado com carbono 14), como 

instáveis (acetil coenzima A), o que torna o teste caro. Além disso, o 

tempo despedido desde a transfecção até o resultado é de mais de 72 
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horas, sendo muito trabalhoso, pois depende da preparação de um 

extrato das células para o teste enzimático. Por outro lado, a expressão 

da proteína GFP, poderia representar uma melhoria no ensaio de 

funcionalidade de regiões promotoras, uma vez que pode ser facilmente 

detectada e quantificada tanto por microscopia de fluorescência ou 

confocal como por FACS. 

Dessa forma, para verificar a funcionalidade da região promotora, 

objeto deste estudo, investimos na obtenção de construções, nas quais o 

promotor dirige a expressão do gene repórter GFP (green fluorescent 

protein).  

Inicialmente o plasmídeo pLb3 (figura 12), contendo a região 

promotora foi digerido com a enzima BcuI (isosquizômero de Spe I) e em 

seguida foi feito um “fill in” para tornar as extremidades cegas. O 

plasmídeo pXGFP contendo a proteína GFP foi clivado com a enzima 

BamHI para liberar um fragmento de 811 bp que contém a ORF de GFP.  

As extremidades desse fragmento também foram preenchidas por “fill in”. 

Após a ligação, o plasmídeo recombinante foi utilizado para transformar 

E.coli SURE, como descrito em Material e Métodos. As colônias 

resultantes foram transferidas para membrana de nylon e procedeu-se à 

seleção dos clones de interesse por hibridação com uma sonda 

correspondente a fragmento de GFP marcado. 

DNA de um clone selecionado, denominado pLbGFP, foi purificado 

e a presença da região promotora bem como a correta inserção da 
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seqüência que codifica o repórter GFP foi confirmada por 

seqüenciamento. Esse DNA foi então utilizado em ensaio de transfecção 

por eletroporação em organismos homólogos - L. (V.) braziliensis, e 

organismos heterológos, mas do mesmo subgênero – L.(V.) guyanensis, 

e organismos heterólogos de outros subgêneros – L. (L.) amazonensis, – 

L.(S.) tarentolae. 

Após a transfecção, a cultura foi mantida por 12 horas para 

recuperação e então a cultura foi centrifugada e mantida no tubo tipo 

“Falcon” para que as células viáveis “nadassem” para o sobrenadante, 

que assim ficaria livre do sedimento composto por células mortas e 

“debris”. Esse tratamento se deu por 12 h a 25oC. O sobrenadante obtido 

foi então transferido para garrafa de cultura e alíquotas de 1 mL foram 

analisadas em FACS após 48 e 72 h. Essa análise não detectou nenhum 

parasita fluorescente, mesmo após 72 horas (dados não apresentados).  

Poderíamos supor que a maturação do mRNA de GFP em 

promastigotas transfectados com o pLbGFP poderia ser dependente da 

presença de um sítio aceptor adequado, à 5’ da seqüência codificadora 

de GFP. Tendo em vista essa informação nossa estratégia seguinte foi 

construir um novo plasmídeo contendo a região promotora, e o gene 

repórter com a seqüência aceptora de “trans-splicing” de hsp70 de L. 

major à montante (Lee e cols., 1988). Antes, porém, fizemos a 

construção que serviria de controle, uma vez que a região promotora e o 

sítio aceptor já haviam sido caracterizados anteriormente. Essa 
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construção envolvia apenas na troca de CAT do plasmídeo 

pLAS∆14CAT (Uliana e cols., 1996) por GFP.  

Assim, partimos de um plasmídeo pLAS ∆14, construído pela Dra. 

Lucile Maria Floeter-Winter, constituído do plasmídeo pBluescript 

contendo a região promotora de L.(L.) amazonensis, seguida de uma 

seqüência que correspondente a um sítio aceptor sintético de “trans-

splicing”, baseado na seqüência de hsp70.  

O fragmento de aproximadamente 800 nucleotídeos originado do 

plasmídeo pXGFP, clivado com BamHI, que contém a ORF de GFP, foi 

ligado a esse plasmídeo aberto com a mesma enzima. O produto dessa 

ligação foi utilizado para transformar bactérias E. coli SURE 

competentes. Essa transformação foi plaqueada em meio SOB ágar 

1,5% contendo ampicilina. O clone pLAS ∆14gfp foi selecionado por 

hibridação com a sonda correspondente à seqüência de GFP, marcada 

radioativamente e sua orientação foi confirmada por digestão com a 

enzima SalI que tem um sítio no plasmídeo e um sítio na porção 3’ da 

seqüência de GFP portanto gera um fragmento 800 pb quando na 

orientação desejada (resultados não apresentados). 

DNA dessa construção foi então utilizado em ensaio de 

transfecção em L. (L.) amazonensis e L. (L.) mexicana. Pelos resultados 

descritos por Uliana e cols., 1996 e por Stempliuk e Floeter-Winter 2002, 

utilizamos essa estratégia, pois esperávamos um reconhecimento mais 

eficiente da espécie heteróloga. No entanto, a observação em 
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microscopia confocal e também em FACS, das células recuperadas 

dessas transfecções apresentaram resultados negativos para a 

expressão de GFP, mesmo quando observadas depois de 72 ou 96 

horas após a transfecção (dados não apresentados).  

Esse insucesso nos levou a levantar mais uma hipótese em 

relação à construção. Na estratégia de construção do plasmídeo 

pLASCAT, foi mantido o sítio de poliadenilação do gene repórter de seu 

plasmídeo original. Assim, pensamos que a falta do sítio para inserção 

da cauda de poli A, uma vez que colocamos apenas a ORF de GFP 

vinda do pXGFP, pudesse estar impedindo a maturação do mRNA que 

codifica a GFP na nova construção e desse modo não haveria, como 

observado a detecção da expressão de GFP. 

Nosso próximo passo foi amplificar um possível sítio de poli A à 

jusante da ORF de GFP no plasmídeo pXGFP, utilizando 

oligonucleotídeos desenhados com sítios para reconhecimento das 

enzimas de restrição BglII (PxBglII rev e PxBglII for). Dessa forma o 

produto amplificado no PCR seria clivado com a enzima BglII e inserido 

na construção plaLASgfp também clivada com BglII. Essa construção 

seria transfectada em L.(L.) amazonensis e L. (L.) mexicana, onde 

esperávamos um melhor reconhecimento do promotor heterólogo.  

Também amplificamos um possível sítio aceptor à montante da 

ORF de GFP (pXGFP) utilizando oligonucleotídeos com sítios de 

reconhecimento para a enzima de restrição NheI, tanto à montante 
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quanto à jusante da região a ser amplificada (PxNheI for e PxNheI rev). 

Dessa forma, o produto amplificado no PCR seria clivado com a enzima 

NheI e inserido na construção plaLASgfp também clivada com NheI. 

Essa construção seria transfectada em L.(L.) amazonensis e L. (L.) 

mexicana, onde esperávamos um melhor reconhecimento do promotor 

heterólogo.  

Em paralelo amplificamos com os oligonucleotideos PxNheI for e 

PxBglII for 2 a região completa contendo, além da ORF de GFP, os sítios 

aceptores e  de poliadenilação originais do pXGFP. Esse fragmento foi 

clonado em pGEM-TEasy, gerando o plasmídeo pGEMT-GFP (Figura 20)  

 

 

 

Figura 20: Representação esquemática da construção pGEMT-GFP..  

 

Para obter as construção em que a expressão desse “cassete” 

fosse dirigida pelas regiões promotoras, tanto de L. (V.) braziliensis como 

a de L. (L.) amazonensis, utilizada como controle, clivamos o plasmídeo 

pGEMT-GFP com a enzima NotI e inserimos no vetor pBluescript SK+ 
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aberto em NotI. Um clone resultante da transformação de E.coli SURE foi 

selecionado e sua orientação foi confirmada por seqüenciamento. Na 

figura 21 apresentamos um desenho esquemático dessa construção 

pBS-GFP.  

 
 

 
Figura 21: Representação esquemática do plasmídeo pBS-GFP. 

 

O promotor foi retirado do plasmídeo pLas∆14 com as enzimas 

HindIII e BcuI. Em paralelo abrimos o plasmídeo pBS-GFP também com 

as enzimas HindIII e BcuI  onde ligamos o promotor de L.(L.) 

amazonensis. Essa estratégia de clivagem com duas enzimas permite a 

inserção na orientação correta, mas a construção também foi certificada 

por seqüenciamento após o PCR das colônias para verificar a presença 

do promotor nos clones selecionados. O clone resultante dessa 

transformação foi nomeado como pLaasGFPa+ (Figura 22)  
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Figura 22: Representação esquemática da construção pLaasGFPa+.  

 

Em paralelo, a região promotora de L. (V.) braziliensis foi retirada 

do plasmídeo pLb3 através das digestões de ApaI e BcuI. O plasmídeo 

pBSGFP também foi aberto com essas duas enzimas onde foi ligada a 

região promotora (Figura 23). Mesmo que essa estratégia permite a 

inserção do fragmento do promotor na orientação correta, uma reação de 

seqüência seria feita para confirmar a orientação. Para selecionar tais 

clones foi feita uma PCR das colônias, porém nenhuma colônia 

amplificou a região esperada, portanto não obtivemos tal clone. 

 
 
Figura 23: Representação esquemática da construção pLbasGFPa+.  
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DNA do clone pLaasGFPa+, com alto grau de pureza foi então 

obtido pelo protocolo de preparação por gradiente de cloreto de césio e 

utilizado em ensaios de transfecção, conforme descrito a seguir.  O 

plasmídeo pLaasGFPa+ foi então transfectado em cultura de L. (L.) 

amazonensis em diferentes concentrações (10, 25 e 50 µg) e em 

diferentes condições de eletroporação, como citadas em Beverley e 

Robinson (2003), a saber, 1200, 1400 e 1700V a 25 µF e também na 

condição de eletroporação já estabelecida em nosso laboratório, 400V e 

950 µF. 

Após 7 horas de transfecção, as células foram observadas em 

microscópio confocal e novamente, não foi observada nenhuma célula 

fluorescente. Vinte e quatro horas após a transfecção observamos 

novamente as células em microscopia confocal, ainda sem resultado 

positivo para nenhuma das condições usadas (Figura 24). 
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Figura 24: Análise em microscopia confocal após 24h de transfecção. A: 950 µF e 
400V, B: 25 µF e 1200V; C: 25 µF e 1400V; D: 25 µF e 1700 V. Todos os ensaios 
presentes nesta figura receberam 50 µg de plasmídeo. 1: Laser, 2: fase e 3: 
sobreposição laser /fase. 
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Antes de encerrar nossos esforços em padronizar os ensaios de 

expressão de GFP comparando com os ensaios de CAT, realizamos 

mais um ensaio com a construção pLaasGFPa+  em células heterólogas, 

com o objetivo de intensificar o sinal do repórter, como ocorre com CAT. 

Assim, L. (L.) mexicana, L. (L.) major , L. (V.) braziliensis e L. (V.) 

guyanensis foram transfectadas com pLaasGFPa+ e analisadas tanto em 

observação por microscopia confocal, (Figura 25) como em citômetro de 

fluxo após 3 dias de transfecção e as células não apresentaram 

fluorescência em ambos os ensaios.  
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Figura 25: Análise em microscopia confocal após 8h de transfecção com 
pLaasGFPa+ em células heterólogas. L.mx: L.(L.)mexicana, L.mj: L.(L.)major, 
L.gu: L. (V.) guyanensis, L.br: L. (V.) braziliensis. 1: Laser, 2: fase e 3: sobreposição 
laser / fase. 
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5.2. Utilização de GFP como repórter para avaliar a 

atividade de regiões promotoras de RNA polimerase I de 

Leishmania em transfecção transiente . 

Inicialmente utilizamos o plasmídeo pXGFP em ensaios de 

transfecção transiente nas seguintes espécies: L. (L.) amazonensis, L. 

(L.) mexicana, L. (V.) braziliensis e L. (S.) tarentolae nas condições de 

eletroporação já estabelecida em nosso laboratório com 1 ou 2 pulsos. 

Após 24 horas de transfecção, as células foram analisadas em 

microscopia confocal e FACS  

Nos repetidos ensaios de transfecção transiente com este 

plasmídeo, não conseguimos observar fluorescência em nenhuma das 

espécies de Leishmania utilizadas como receptoras, tanto na microscopia 

(Figuras 26, 27, 28) como no FACS (dados não apresentados).  

Figura 26: Expressão de pXGFP em L.(S.)tarentolae transfectadas nas condições de 
choque de 1 pulsos após 24h da transfecção. 1: Laser, 2: fase e 3: sobreposição 
laser/fase. 

1 2 3 
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Figura 27: Expressão
de choque de 1 pulso
laser / fase. 

   

 
 

Figura 28: Expressão
choque de 1 pulsos ap
/ fase . 
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de L.(L.) amazonensis apresentaram uma porcentagem maior de células 

com fluorescência em relação ao total de células da cultura, tanto na 

condição experimental de um pulso de carga elétrica (10%) como com 

dois pulsos (15%). A contagem de células fluorescentes foi feita 

contando um conjunto de cem células no microscópio e destas quantas 

acendiam sob a luz de fluorescência. Três campos diferentes foram 

analisados Ao analisar a fluorescência em microscopia confocal, 

notamos que o sinal fluorescente encontrava-se dentro de cada 

organismo de forma compartimentalizada (Figura 29). 

 

 

1 2 3 

Figura 29: Expressão de pXGFP em L.(L.)amazonensis transfectadas nas condições 
de choque de 1 pulsos após 12 dias de seleção com G418. 1: Laser, 2: fase e 3: 
sobreposição laser / fase. 
 

 

Nas condições experimentais, tanto de choque, como da seleção 

posterior, nas culturas das espécies L.(L.) mexicana, L.(V.) braziliensis e 

L. (S.) tarentolae, transfectadas com o mesmo plasmídeo, não houve 

sobreviventes decorridos os 12 dias de cultura (dados não apresentados) 

Esse experimento foi repetido com diferentes concentrações da droga 
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seletora, mas não houve sucesso na seleção de células que 

expressassem GFP. 

Aos quatorze dias de seleção por antibiótico as células 

apresentaram 30% e 32% de fluorescência (1 e 2 pulsos 

respectivamente) e a fluorescência apresentou-se mais difusa por todo o 

organismo (Figura 30). 
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Figura 31: Expressão de pXGFP em L.(L.)amazonensis transfectadas com 2 pulsos e 
21 dias de seleção por G418. 1: Laser, 2: fase e 3: sobreposição laser / fase. 
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Discussão 

  

1. Caracterização estrutural do promotor de RNA 

polimerase I de L. (V.) braziliensis 

Em tripanosomatídeos, estudos de regulação da expressão de 

genes ribossômicos e a identificação de regiões promotoras têm 

importância em estudos filogenéticos e de regulação de expressão 

gênica. A expressão de genes de interesse ou de genes repórteres sob o 

controle de promotores fortes de rDNA é possível nesses organismos 

uma vez que já é de conhecimento que pré-mRNAs podem ser dirigidos 

por tais promotores, potencializando a construção de linhagens 

transfectadas (Uliana e cols. 1996). 

Inicialmente mapeamos o sítio de início de transcrição do rRNA de 

L. (V.) braziliensis, o que nos possibilitou saber qual o exato tamanho do 

5’ ETS desse organismo. Essa informação dá início ao estudo de 

promotores de RNA polimerase I do subgênero L. (Viannia). 

O alinhamento das seqüências da região ETS de espécies de 

Leishmania, apresentado na figura 17 nos mostrou que o +1 de L. (V.) 

braziliensis encontra-se relativamente na mesma região que os demais 

sítios de início de transcrição das outras espécies de Leishmania, em 

relação ao início da região SSU.  
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Quando comparamos o tamanho da região 5’ ETS desse 

organismo observamos poucas diferenças em relação ao demais 

subgêneros, L.(Leishmania) e L. (Sauroleishmania) e também C. 

fasciculata. As pequenas variações de tamanho e de seqüência de 

nucleotídeos, ou seja, a conservação dessa região, sugere a existência 

de uma efetiva pressão seletiva, pela qual estaria relacionada ao 

processamento dessa região durante o amadurecimento de rRNA 

(Orlando e cols. 2002).  

O mesmo já não é observado quando comparamos o tamanho de 

5’ ETS de L. (V.) braziliensis com relação ao 5’ ETS de T. cruzi. A grande 

diferença observada é esperada, visto que tais gêneros encontram-se 

distantes filogeneticamente (Briones e cols. 1992) sugerindo que as 

diferenças dessas regiões podem ser devidas a divergências evolutivas.  

A determinação do sítio de início de transcrição possibilitou 

delimitar uma provável região promotora do rDNA de L. (V.) braziliensis.  

A comparação da seqüência de IGS parcial de L. (V.) braziliensis 

com as seqüências de IGS parcial de L. (Leishmania) apresentou uma 

menor similaridade entre essas do que a comparação das seqüências 

das espécies do subgênero L. (Leishmania) entre si. Esses resultados 

indicam, como esperado, que espécies que pertencem a diferentes 

subgêneros guardam uma maior distância filogenética, refletida numa 

seqüência de evolução rápida.  
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Quanto ao número de blocos de repetições há uma grande 

variação entre as espécies de L. (Leishmania). Para L. (L.) amazonensis 

encontrou-se 2 populações de 35 e 70 blocos por cópia de IGS (Uliana e 

cols. 1996), 39 blocos em L. (L.) donovani (Yan e cols. 1999), enquanto 

em L. (Sauroleishmania) foram encontrados 12 blocos em L. (S.) 

tarentolae e 40 blocos em L. (S.) hoogstraali (Orlando e cols. 2002). 

A metodologia que utilizamos para mapear o promotor de L. (V.) 

braziliensis não nos permitiu confirmar quantos blocos de repetições por 

cópia de IGS esse organismo possui. Uma forma de ter essa informação 

é o ensaio de “Southern Blot” utilizando como sonda o IGS da mesma.  

Analisando o alinhamento das seqüências das repetições (Figura 

18) de L. (V.) braziliensis com L. (L.) amazonensis, L. (L.) donovani, L. 

(L.) chagasi, L. (S.) tarentolae e L. (S.) hoogstrali podemos perceber que 

o tamanho de cada bloco de repetição é semelhante entre as espécies, 

porém a seqüência de nucleotídeos é bastante diferente. Em leishmânias 

as repetições apresentam atividade de “enhancer” de transcrição quando 

em pequenos blocos (Stempliuk e Floeter-Winter 2002). Uma maior 

diferença na seqüência de nucleotídeos dessa região de L. (V.) 

braziliensis, com relação aos outros dois subgêneros, pode sugerir 

diferenças qualitativas nos fatores de transcrição que se ligariam a essa 

região e/ou que a característica importante da região não seja a 

seqüência em si, mas sua estrutura (Stempliuk e Floeter-Winter, 2002). 
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2. Caracterização da interação entre a região 

promotora de rDNA e fatores de transcrição 

O ensaio de GMS resultou na detecção de duas bandas sugerindo 

a existência de dois complexos de iniciação de transcrição, que se 

formam com a região central do promotor de rDNA de L. (V.) braziliensis 

(ver figura 19).  

Quando esse mesmo fragmento core foi utilizado para associação 

com extrato nuclear de L. (V.) guyanensis, apenas o complexo 1 pareceu 

bem marcado. Já com o extrato de L. (L.) amazonensis, observou-se a 

formação das mesmas duas bandas de retardo, mas apresentando a 

mesma intensidade de marcação. Portanto, o reconhecimento dos 

fatores associados à região referente ao core do promotor de L. (V.) 

braziliensis se mostrou diferente para cada espécie analisada. 

Mais informações sobre a associação foram obtidas quando após a 

associação, tanto no caso do extrato homólogo como no caso dos 

extratos heterólogos se fazia a competição com diferentes concentrações 

de fragmento não marcado. A associação com fatores do extrato 

homólogo permaneceu visível apenas com 10 X de concentração do 

competidor, sugerindo uma baixa afinidade de ligação, tanto para o 

complexo 1 como para o complexo 2. Já para o extrato de L. (V.) 

guyanensis, diferente do que observado para o extrato homólogo, 

apenas uma competição com 50 x de fragmento frio produziu um 

deslocamento da ligação, o que significa que essa região apresenta mais 
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afinidade pelos fatores heterólogos do que por fatores homólogos. A 

associação da região core de L. (V.) braziliensis com fatores presentes 

no extrato de L. (L.) amazonensis apresentou afinidades diferentes em 

relação à associação homóloga. O complexo relacionado à banda 1 

ainda é detectável com uma concentração de até 10x competidor 

especifico, enquanto que a banda 2 permanece visível com até 1 x a 

concentração de  competidor específico. Sendo assim o complexo 

relacionado à banda 1 possui uma maior afinidade pela região promotora 

de L. (V.) braziliensis do que o complexo relacionado da banda 2. 

Esses resultados encontram uma equivalência com os ensaios de 

GMS realizados com a região central promotora de L. (L.) amazonensis  

(-42 ao +5) e extrato nuclear de L. (V.) braziliensis (Stempliuk e Floeter-

Winter 2002). Da mesma forma, nesses ensaios observou-se uma 

ligação de baixa afinidade entre região promotora e extrato nuclear de 

subgêneros diferentes. Tais resultados, em conjunto, sugerem que as 

diferenças por nós encontradas entre as regiões IGS estariam 

contribuindo para um reconhecimento cruzado de baixa afinidade. Ou 

seja, há uma grande distância filogenética entre os subgêneros em 

questão e isso estaria implicando nesse padrão de reconhecimento.  

Nossos resultados mostram também que dentro do mesmo 

subgênero há uma maior afinidade da região central do promotor de L. 

(V.) braziliensis por extratos nucleares de L.(V.) guyanensis. Da mesma 

forma esses resultados encontram contrapartida em estudos anteriores 
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do nosso laboratório onde a afinidade de ligação da região central do 

promotor é maior em células heterólogas dentro do mesmo subgênero, 

no caso, subgênero Leishmania (Stempliuk e Floeter-Winter, 1996).  

Estudos de expressão gênica utilizando gene repórter mostraram 

que há uma atividade aumentada quando um promotor é transfectado em 

células heterólogas do subgênero Leishmania (Gay e cols., 1996; Uliana 

e cols. 1996, Stempliuk e Floeter-Winter 2002).  

A hipótese formulada para a explicação desses resultados está 

baseada na possível presença de um regulador negativo que teria menor 

afinidade por seqüências heterólogas. No entanto, o reconhecimento 

pelo restante da maquinaria não seria muito alterado, resultando num 

aumento de expressão e atividade do produto do gene repórter. 

No conjunto, nossos resultados sugerem que o reconhecimento da 

região promotora por extratos nucleares heterólogos é mais eficiente do 

que em extratos homólogos, quando as espécies são próximas. No 

entanto, para nos certificarmos dessa hipótese, deveríamos realizar 

ensaios de GMS com um número maior de organismos do subgênero L. 

(Viannia). Ainda, as regiões promotoras utilizadas em ensaios de GMS 

deveriam ser testadas em ensaios funcionais. 
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3. Caracterização funcional do promotor de L. (V.) 

braziliensis 

3.1. Construções com gene repórter para determinar 

expressão de RNA polimerase I 

3.1.1. Testes de padronização da detecção de GFP como gene 

repórter 

 

Nosso laboratório caracterizou a expressão de diferentes 

promotores de RNA polimerase I utilizando como gene repórter o gene 

CAT. Na literatura encontramos outros grupos que estudaram 

promotores utilizando o gene luciferase como repórter (Martinez-Calvillo 

e cols. 2001). Com o advento da utilização de proteínas fluorescentes 

para medir a expressão gênica, bem como a disponibilidade de 

microscopia confocal e FACS para analisar essa expressão, tentamos 

padronizar em nosso laboratório vetores que contivessem promotores de 

polimerase I expressando o gene GFP. Com isso faríamos um balanço 

entre a eficácia de cada gene repórter. 

Em nossa primeira construção contendo a região promotora de L. 

(V.) braziliensis não obtivemos células fluorescentes. Sugerimos que a 

maturação do gene repórter fosse dependente de um sitio aceptor à 5’ do 

gene, pois é fato conhecido que a maturação dos mRNAs em 

tripanosomatídeos depende de um processamento por “trans-splicing”. 
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De acordo com resultados de Orlando e cols. (2007) as características do 

sítio aceptor podem afetar a expressão de espécies de leishmânias não 

patogênicas. Dependendo do sítio aceptor escolhido, a expressão pode 

ser completamente abolida mesmo quando a transcrição está sendo 

dirigida por uma RNA polimerase I forte em organismos heterólogos. 

Tendo em vista essas informações nossa construção seguinte se 

baseou na inserção de um sitio aceptor sintético baseado no gene hsp 70 

de L.major (Uliana e cols. 1996). Partimos de um plasmídeo contendo a 

região promotora de L.(L.) amazonensis, seguida desse sítio aceptor e o 

gene repórter CAT. Nossa proposta foi substituir o gene repórter por GFP 

gerando o plasmídeo pLAS ∆14gfp e analisar se ocorreria a maturação 

da proteína sob essas condições, porém mesmo quando transfectada em 

células heterólogas, o gene repórter não apresentou expressão. 

Assim, pensamos que a ausência do sítio para inserção da cauda 

de poli A, uma vez que colocamos apenas a ORF de GFP vinda do 

pXGFP, na nova construção, pudesse estar impedindo a maturação do 

mRNA que codifica a GFP, e desse modo não haveria a detecção da 

expressão de GFP . 

Para sanar os problemas das construções sem sinalizadores para 

a maturação do gene repórter, amplificamos todo um “cassete” contendo 

o possível sitio aceptor e o possível sitio de poliadenilação presentes no 

pXGFP, que sabidamente é capaz de processar e maturar a proteína 

verde. Esse cassete foi clonado em plasmídeo comercial pBluescript SK+ 
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e inserimos o promotor de L. (L.) amazonensis dirigindo o gene repórter. 

A região promotora inserida foi a mesma região promotora utilizado nos 

ensaios de transfecção transiente com gene repórter CAT. Dessa forma 

poderíamos correlacionar os dados de atividade de CAT e padronizar os 

ensaios de expressão gênica utilizando o repórter GFP. 

Tentamos também inserir a região promotora de L. (V.) braziliensis, 

com o tamanho aproximado da região promotora de L. (L.) amazonensis 

utilizada nos ensaios de CAT, porém não obtivemos sucesso na inserção 

da região dirigindo o gene repórter GFP. 

Para padronizar os ensaios utilizando GFP nos baseamos nas 

condições de eletroporação apresentadas por Beverley e Robinson 

(2003) visto que os autores buscaram condições ideais para transfecção 

transiente utilizando GFP como gene repórter. Para comparar a atividade 

de GFP com a atividade de CAT, também fizemos eletroporações nas 

condições utilizadas no laboratório, para que qualquer alteração no 

resultado não fosse devido à mudança de metodologia. 

Transfectamos células de L. (L.) amazonensis com diferentes 

concentrações de DNA e em diferentes condições de eletroporação. As 

análises de fluorescência foram feitas em microscopia confocal e 

Citômetro de Fluxo, mas mesmo após 7 dias do ensaio, não foi  

observada nenhuma expressão do gene repórter. 

Transfectamos também a construção em células heterólogas com 

o intuito de analisar se ocorreria um reconhecimento maior por parte 
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dessas células quando transfectadas. Após 3 dias de análises em 

microscopia e em citômetro de fluxo, nenhuma fluorescência foi 

observada. 

Como controle para certificarmos que a expressão de GFP pode 

ser detectada nas espécies de Leishmania dos três subgêneros que 

estudamos neste trabalho, fizemos ensaios de transfecção transiente 

utilizando diretamente o plasmídeo pXGFP. Após 24h da transfecção, 

nenhuma fluorescência foi observada. Após 48h, adicionamos antibiótico 

para selecionar as células que receberam o plasmídeo com marca de 

seleção. Após 12 dias de seleção por antibiótico, L. (V.) braziliensis, L. 

(S.) tarentolae e L. (L.) mexicana não apresentaram células resistentes, 

sendo que as culturas acabaram morrendo. Devemos, portanto, 

estabelecer a LD50 para cada cultura, de modo a otimizar a seleção para 

cada uma dessas espécies. Já as células de L. (L.) amazonensis 

começaram a apresentar uma fluorescência compartimentalizada no 12º 

dia. Após 21 dias de seleção as células já se apresentavam 

fluorescentes em quase sua totalidade, mostrando que o repórter é 

funcional nessa espécie. 

Os ensaios de funcionalidade da região promotora de L. (V.) 

braziliensis dirigindo o gene repórter GFP, bem como a padronização de 

transfecções transientes utilizando GFP não apresentaram resultados 

positivos. Realizamos uma busca na literatura sobre transfecções 
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transiente e gene repórteres com o intuito de compreender o insucesso 

dos experimentos, bem como procurar uma alternativa. 

Em 1991 LeBowitz e cols. descreveram um protocolo de 

transfecção transiente em células de L. (L.) major utilizando como 

repórteres β-galactosidase e β-glucuronidase inseridos num vetor de 

expressão derivado do lócus de dihidrofolato redutase – timidilato 

sintetase. Esse lócus também foi utilizado em ensaios de transfecção 

transiente cujo repórter era um gene de luciferase ligado a gene de 

resistência a fleomicina (Martinez-Calvillo e cols. 2001). 

Encontramos na literatura trabalhos cujas construções continham 

promotores de pol I dirigindo GFP. No artigo de Papadopoulou e cols. 

(2002) os autores fizeram construções contendo o promotor de L. (L.) 

donovani dirigindo um cassete NEO-GFP, ou seja, seus ensaios 

compreenderam transfecções estáveis para analisar a expressão de GFP 

em FACS.  

Robinson e Beverley em 2003, ao padronizar seus ensaios de 

transfecção transiente, não obtiveram sucesso em outras linhagens de L. 

(L.) major. Essa informação nos sugere que diferentes linhagens podem 

apresentar um comportamento distinto, tanto quanto às condições de 

transfecção, quanto às sinalizações e reconhecimentos das seqüências 

inseridas na célula, o que complica a interpretação de resultados de 

ensaios de transfecção transiente em estudos comparativos. 
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Assim, como contribuição do nosso estudo, concluímos que a 

melhor alternativa para a comparação de promotores, utilizando genes 

repórteres como GFP, seja a adição de uma marca de seleção, tornando 

a construção apta a funcionar em transfecção estável. Além disso, 

podemos concluir que genes repórteres como CAT, por necessitarem um 

ensaio enzimático são mais sensíveis, e apesar de constituírem ensaio 

mais trabalhoso, são por enquanto, a melhor opção para a determinação 

de atividade de promotor em ensaios de transfecção transiente. 
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Conclusões 

 

  A caracterização da região IGS/ETS do gene de rDNA 

região ETS de Leishmania (Viannia) braziliensis possibilitou mapear o 

sítio de início de transcrição e assim definir a provável região promotora 

de RNA pol I desse organismo.  

 O sítio +1 se localiza aproximadamente em posição 

semelhante em relação ao início da seqüência da região SSU daqueles 

mapeados para outras espécies de Leishmania. 

 A região ETS é bastante similar tanto em tamanho como em 

composição de seqüência às espécies do subgênero L. (Leishmania). 

 A região IGS, no entanto tem composição de seqüência 

muito variável, entre as espécies analisadas, demonstrando sua 

neutralidade evolutiva. 

 Em L. (V.) braziliensis, encontram-se blocos de repetição 

aproximadamente à mesma distância do sítio +1, daqueles observados 

em outras espécies, com tamanho similar, mas com composição de 

seqüencia distinta. Não foi possível determinar o número de blocos 

presentes em cada cístron. 

 A estrutura geral da região, obtida por essa comparação, 

indica que a funcionalidade do promotor está mais relacionada a uma 

organização estrutural, independente de composição de seqüência. 
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 A ligação de fatores nucleares à região correspondente ao 

core do promotor de L. (V.) braziliensis apresentou um reconhecimento 

diferencial entre as espécies estudadas. Os complexos protéicos 

associados apresentaram maior afinidade com a espécie heteróloga L. 

(V.) guyanensis, 

 O gene de GFP não se mostrou adequado para utilização 

como repórter em ensaios de transfecção transiente, apesar de ser 

detectado quando a construção possui uma marca de seleção. Assim, 

não foi possível medir o reconhecimento homólogo ou cruzado da região 

promotora de L.(V.) braziliensis.  
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