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RESUMO 
OLIVEIRA GS, Caracterização de Discrete Typing Units (DTUs) utilizando proteômica e 
ferramentas de bioinformática. Dissertação (Mestrado em Parasitologia) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

A doença de Chagas é uma das doenças negligenciadas mais importantes com um número 

estimado de 12 milhões de indivíduos infectados, a maioria vivendo na América Central e do 

Sul. O parasito protozoário Trypanosoma cruzi (T. cruzi) é o agente etiológico da doença de 

Chagas. O T. cruzi é genéticamente diversificado. Uma nova nomenclatura foi adotada para 

classificar as cepas de T. cruzi (TcI-TcVI e Tcbat), denominados Discrete Typing Units (DTUs), 

com base em suas características bioquímicas, imunológicas e fenotípicas. As DTUs de T. cruzi 

foram correlacionadas a diversos desfechos clínicos, destacando a importância de testes 

epidemiológicos e moleculares específicos. Apesar do desenvolvimento de métodos de 

caracterização de T. cruzi baseados em assinaturas genéticas, cada método apresenta 

vantagens e desvantagens. O nosso trabalho mostra a aplicação da espectrometria de massas 

para o ensaio de caracterização de cepas de Trypanosoma cruzi usando bibliotecas espectrais 

MS2 de peptídeos (Trypanosoma cruzi Strain Typing Assay using MS2, Tc-STAMS2). A novidade 

do método é o uso de espectros de fragmentação de peptídeos como impressões digitais 

específicas para classificar e identificar as DTUs. Inicialmente, uma biblioteca de espectros é 

gerada a partir das DTUs de T. cruzi. A biblioteca é subsequentemente desafiada usando 

espectros MS/MS das DTUs desconhecidas e confiadamente atribuí a uma DTU específica em 

uma abordagem automática e computacional. Utilizando o método Tc-STAMS2 foram testadas 

diferentes variáveis como preparação e tipo de amostra, configuração do instrumento e 

plataforma de identificação, proporcionando alta confiança e robustez na caracterização das 

DTUs de T. cruzi. O método Tc-STAMS2 representa uma estratégia complementar aos métodos 

atuais de genotipagem de T. cruzi baseados em DNA. Além disso, o método permite a 

identificação de características específicas das DTUs que poderiam estar relacionadas à 

biologia de T. cruzi. 

 

Palavras-chave: Trypanosoma cruzi. Discrete Typing Units (DTUs). Espectrometria de massas. 
Comparação espectral. Métodos de tipificação.  



 

 
 

ABSTRACT 
OLIVEIRA GS, Characterization of Discrete Typing Units (DTUs) using proteomics and 
bioinformatics tools. 2017. Masters thesis (Parasitology) - Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

Chagas disease is one of the most important neglected diseases with an estimated number of 

12 million infected individuals, the majority living in Central and South America. The 

Trypanosoma cruzi (T. cruzi) protozoan parasite is the etiological agent of Chagas’ disease. T. 

cruzi is highly genetically diverse and a new nomenclature separated each strain into seven 

different genetic groups (TcI-TcVI and Tcbat), named Discrete Typing Units (DTUs) based on 

their biochemical, immunological and phenotypical characteristics. T. cruzi DTUs have been 

correlated to diverse clinical outcomes highlighting the importance of molecular 

epidemiological screens. Despite the development of T. cruzi typing methods based on genetic 

signatures, each method presents its own advantages and challenges. The work presented 

here shows the application of mass spectrometry for Trypanosoma cruzi Strain Typing Assay 

using MS2 peptide spectral libraries (Tc-STAMS2). The novelty of the method is based on the 

use of peptide fragmentation spectra as strain-specific fingerprints to classify and identify 

DTUs. Initially, a spectra library is generated from characterized T. cruzi strains. The library is 

subsequently inspected using MS/MS spectra from unknown strains and confidently assigned 

to a specific strain in an automated and computationally driven approach. The Tc-STAMS2 

method was employed to test several variables such as sample type and preparation, 

instrument setup and identification platform. Tc-STAMS2 provided high confidence and 

robustness in T. cruzi strain typing. The Tc-STAMS2 method represents a proof-of-concept of a 

complementary strategy to the current DNA-based T. cruzi genotyping methods. Moreover, 

the method allows the identification of strain-specific features that could be related to the 

biology of T. cruzi strains and their clinical outcomes. 

 

Keywords: Trypanosoma cruzi. Discrete Typing Units (DTUs). Mass spectrometry. Spectral 

matching. Strain typing methods. 

 
 
 
 
 



 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Trypanosoma cruzi 

A Doença de Chagas (DC), também conhecida como Tripanossomíase americana, foi 

descoberta e descrita por Carlos Ribeiro Justiliano Chagas em 1909 (1). De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (World Health Organization, WHO), a doença afeta por volta 

de 8 milhões de pessoas, principalmente na América Latina, e é causada pelo protozoário 

Trypanosoma cruzi (T. cruzi) (2). Estima-se que 10 mil pessoas morram todos os anos devido 

às manifestações clínicas da Doença de Chagas e que cerca de 25 milhões de pessoas corram 

risco de adquirir a doença (2) (Figura 1). A transmissão da DC pode ocorrer por animais 

silvestres (ex. gambá, tatus) e domésticos infectados (ex. Cachorro e gato), por transfusões 

sanguíneas e de forma congênita (3, 4). Transplantes de órgãos e ingestão de bebidas 

contaminadas representam outras formas de infecção (4). Contudo, a principal forma de 

transmissão ocorre pela picada do inseto contaminado, os insetos hematófagos da 

subfamília Triatominae, principalmente o Triatoma infestans, Triatoma dimidiata e Rhodnius 

prolixus, conhecidos vulgarmente como "barbeiros" (2). 

 

 

Figura 1 – Distribuição geográfica da Doença de Chagas ao redor do mundo (4). 



 

 
 

 

 

 

No Brasil, um país de proporções continentais que vem passando por rápidas 

transformações demográficas, sociais e ambientais, onde as desigualdades 

socioeconômicas e regionais continuam muito evidentes, doenças negligenciadas atingem 

grande parte da população (5). Estima-se que no Brasil o número de pessoas com DC varie 

entre 1,9 a 4,6 milhões (6-8). Devido ao número elevado de doentes, é um grande desafio 

para os próximos anos estabelecer e sustentar planos consistentes para o diagnóstico e 

tratamento de dos pacientes (9). 

 

1.2 Prevalência 

Em relação à morbimortalidade da DC no Brasil, há poucos estudos sistemáticos de 

base populacional, dificultando sua estimativa (8). Por volta de 1950 a DC era reconhecida 

como uma endemia rural, porém, com o processo de industrialização do Brasil e aumento 

da migração da população rural para áreas urbanas, a doença foi tomando caráter urbano 

(8). Apenas a partir de 2014, quando foi publicado o primeiro estudo utilizando dados de 

publicações de 1980 a 2012, chegou-se a prevalência da DC no Brasil:  4,2% variando de 

4,4% na década de 1980 a 2,4% após o ano 2000 (6). Tendo como base esse e outros 

estudos, a variação fica por volta de 1,0% a 2,4% da população (6-8). 

 

1.3 Mortalidade 

A mortalidade da DC no Brasil persiste em níveis elevados (6, 10-13). Em um estudo 

realizado utilizando dados de 1999 a 2007 foram identificados 53.924 óbitos relacionados à 

DC, sendo 44.537 tendo a DC como causa básica e 9.387 como causa associada (12). 

Adicionalmente, entre os períodos de 2000 a 2010, notou-se que as mortes causadas pela 

DC ocorreram preferencialmente em pessoas do sexo masculino acima de 60 anos (85,9%) 

(14). Em um período de 14 anos, a letalidade anual média foi de 2,7% (37,9). Entre os anos 

de 2005 e 2013  houve um aumento da letalidade, que passou para 20,0%, período que 



 

 
 

coincide com o surto de transmissão oral ocorrido em Santa Catarina no ano de 2005 (15). 

A letalidade continuou elevada em 2006 (5,9%), porém diminuindo constantemente ao 

passar dos anos (15). 

 

1.4 Gênero Trypanosoma 

O Trypanosoma cruzi pertence ao filo Euglenozoa, do qual fazem parte a ordem dos 

Kinetoplastídeos Euglenoidea e Diplonemea (16). A característica da ordem dos 

Kinetoplastídeos é sua mitocôndria única, o kDNA (17). O kDNA contém em sua composição 

moléculas dupla-fita circulares denominadas maxicírculos e minicírculos que formam uma 

rede, sendo responsável pela codificação de proteínas ou RNAs mitocondriais que são 

responsáveis pela edição dos genes transcritos (18).  

A ordem dos Kinetoplastídeos se divide em dois subgrupos, Prokinetoplastina, que 

engobla o subgrupo Prokinetoplastida e Metakinetoplastina, que possui quatro subordens: 

os biflagelados Bodonídeos (Neobodonida, Parabodonida e Eubodonida) e a ordem 

Trypanosomatida, dentro da qual se encontraa família dos uniflagelados Trypanosomatidae 

(17, 19, 20). 

Os parasitos da família Trypanosomatidae podem ser encontrados nos mais variados 

ambientes, parasitando todas as classes de vertebrados, invertebrados e plantas, (21-25). A 

família Trypanosomatidae é composta por 14 gêneros, sendo divididos em monoxênicos e 

heteroxênicos. Os monoxênicos, que utilizam em seus ciclos de vida hospedeiros 

invertebrados como os artrópodes hematófagos da ordem Diptera (moscas e mosquitos) e 

Hemiptera (triatomíneos), compreende os gêneros Paratrypanosoma, Blechomonas, 

Crithidia, Blastocrithidia, Wallaceina, Leptomonas, Herpetomonas, Sergeia, Strigomonas e 

Angomonas. Já os heteroxênicos, cujo ciclo de vida envolve hospedeiros invertebrados e 

vertebrados (mamíferos, anfíbios, répteis, peixes e aves) ou invertebrados e vegetais, 

compreende os gêneros Phytomonas, Endotrypanum, Leishmania e Trypanosoma (21-27).  

 



 

 
 

1.5 Ciclo de Vida do Trypanosoma cruzi 

Como descrito por Carlos Chagas em 1909 (1), o T. cruzi apresenta um ciclo de vida 

complexo que ocorre em dois hospedeiros: insetos triatomíneos hematófagos e mamíferos. 

Durante seu ciclo de vida o T. cruzi apresenta três formas distintas: amastigota, epimastigota 

e tripomastigota. O triatomíneo durante o repasto sanguíneo no mamífero adquire as 

formas tripomastigotas sanguíneas (Figura 2). Os tripomastigotas sanguíneos migram para 

o intestino médio do inseto e se diferenciam em epimastigota, que são formas replicativas. 

Os parasitos multiplicam-se por divisão binária e, em seguida, migram para a porção 

posterior do intestino. Na porção final, as formas epimastigotas ligam-se à parede do 

intestino posterior (ampola retal) antes de se diferenciarem em tripomastigotas 

metacíclicos (28, 29). A metaciclogênese parece ser desencadeada pela interação 

hidrofóbica entre o flagelo e o substrato ao qual ele se anexa (28). Após se diferenciarem 

em tripomastigotas metacíclicos, estes se separam da parede do intestino e são excretados 

junto com as fezes (30). As formas tripomastigotas metacíclicas são capazes de infectarem 

uma ampla gama de células e tecidos de mamíferos como macrófagos, células epiteliais, 

fibroblastos e musculatura lisa e estriada (31). 

Durante o repasto sanguíneo, próximo ao local da picada, o inseto libera nas fezes as 

formas tripomastigotas metacíclicos, que entram no hospedeiro através do ferimento 

causado pela picada ou por ferimentos causados pelo ato de coçar, realizado pelo próprio 

mamífero. No hospedeiro (Figura 2), os tripomastigotas metacíclicos são internalizados por 

fagocitose por macrófagos, ou por outras células do hospedeiro por endocitose (31). Essa 

internalização dá origem ao chamado vacúolo parasitóforo, local onde o parasito se 

encontra. Os vacúolos parasitóforos são formados por fusões de lisossomos com a 

membrana plasmática (32). O interior ácido (pH abaixo de 6.0) do vacúolo parasitóforo 

parece favorecer o escape dos parasitos por ativar a molécula porin-like Tc-Tox que 

apresenta homologia com a perforina, proteína que é responsável por criar poros na 

membrana plasmática (33). Após formas tripomastigotas metacíclicas escaparem do 

vacúolo parasitóforo e passarem para citosol, estas começam a se diferenciar em 

amastigotas intracelulares. Os amastigotas se multiplicam por divisão binária, se 



 

 
 

diferenciam em tripomastigotas sanguíneas e em seguida, são liberados na corrente 

sanguínea para infectar novas células e refazer o ciclo (Figura 2) (4). 

 

 

 

 

Figura 2 – Ciclo Trypanosoma cruzi, 1- Dentro do mamífero, que no exemplo é o ser humano. Os 
tripomastigotas metacíclicos invadem células próximas ao local de invasão, se diferenciam em 
amastigotas. 2 – Amastigotas se diferenciam por divisão binária. 3 – Os tripomastigotas sanguíneos 
saem da célula e caem na corrente sanguínea. 4 – Os tripomastigotas invadem novas células e 
repetem o ciclo, ou 5 - são ingeridos por outro triatomíneo durante o repasto sanguíneo. 6 - Os 
tripomastigotas ingeridos se diferenciam em epimastigotas no intestino médio do inseto. 7 – Os 
epimastigotas se multiplicam por divisão binária. 8 – Diferenciam-se em tripomastigotas 
metacíclicos na porção fina do intestino. Fonte: modificado de: Centros de Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC) (34).  

 



 

 
 

1.6 Discrete Typing Units 

O T. cruzi é geneticamente e morfologicamente diverso. Com o objetivo de 

uniformizar a nomenclatura e a comunicação entre os cientistas, as cepas do T. cruzi foram 

inicialmente divididas em seis grupos (T. cruzi I-VI) de Discrete Typing Units (DTUs) (Tabela 

1 e Figura 3) (35, 36),  uma nova cepa associada a morcegos foi caracterizada (Tc-Bat/DTU-

VI) (37, 38). Cada grupo representa um conjunto de isolados que são geneticamente 

semelhantes e que podem ser identificados por marcadores moleculares ou imunológicos 

comuns (Tabela 1) (35). 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Representação das cepas e sua correspondência nas DTUs. Alguns exemplos são 
reportados. 

Cepa DTU País Hospedeiro/Vetor 

Sylvio X10 cl1 I Pará, Brasil Homo sapiens 

Y II São Paulo, Brasil Homo sapiens 

3869 III Amazonas, Brasil Homo sapiens 

CanIII cl1 IV Pará, Brasil Homo sapiens 

MN cl2 V Region IV, Chile Homo sapiens 

CL Brener VI Rio Grande do Sul, Brasil Triatoma infestans 

     Nota - Tabela com as diferentes DTUs e sua distribuições. Adaptado de Zingales et al (35) . 

 
 

Anteriormente à atribuição das DTUs, os isolados de T. cruzi eram classificados de 

acordo com alguns critérios, como por exemplo, sua morfologia. Outros critérios como 

virulência, suscetibilidade a fármacos, patogenicidade e perfil eletroforético de isoenzimas 

(39-43) também foram utilizados. Além disso, estudos utilizando o perfil eletroforético de 

isoenzimas permitiu a separação de três grupos principais, nomeados como Zimodemas (44, 



 

 
 

45). Posteriormente, Tibayrenc e Ayala com a utilização de maior número de isolados foram 

capazes de aumentar significativamente o número de zimodemas, que agora conta com 43 

zimodemas (43). Estas evidências reforçaram a ideia que o T. cruzi é um organismo diplóide, 

que sua reprodução ocorre majoritariamente por divisão binária (reprodução assexuada) e 

que a reprodução por processo de hibridização (reprodução sexuada) é rara. Esses fatos 

mostram a estabilidade do organismo que ocorreu ao logo do tempo (45, 46). 

A caracterização das cepas de T. cruzi é extremamente importante para entender as 

diferentes características epidemiológicas e patológicas, sua distribuição geográfica e suas 

manifestações clínicas (35). Devido a isso, várias metodologias de caracterização tem sido 

introduzidas para melhorar a genotipagem das cepas de T. cruzi. Em particular, as 

diversidades genéticas das populações de T. cruzi foram reconhecidas primeiramente por 

MLEE (Multilocus Enzyme Electrophoresis) (44, 47) (46), RAPD  (Random Amplified 

Polymorphic DNA) (48) e posteriormente por análises de restrição do DNA (49), gel de 

eletroforese em campo pulsado (50) e DNA fingerprint (51), demonstrando que existe uma 

infinidade de métodos para tipificação. 

As metodologias mencionadas anteriormente demonstraram que algumas DTUs 

consistem de linhagens híbridas. Como revisado por Zingales et al (36), as linhagens III e IV 

podem ter se formado a partir de um ancestral em comum entre I e II. Adicionalmente, as 

linhagens V e VI podem ter ocorrido pela combinação entre II e III (52-55). Portanto, conclui-

se que, embora raros, trocas genéticas entre as cepas podem acontecer (56). 

Quando o parasito infecta um hospedeiro, o mesmo pode sofrer uma seleção clonal 

(57), com isso, os parasitos isolados de insetos e humanos podem apresentar genótipos 

diferentes entre si (57). A heterogeneidade genética do T. cruzi torna difícil o entendimento 

epidemiológico e patológico da DC. Ainda está pouco elucidado até que ponto a infecção 

por diferentes variantes do T. cruzi influencia a severidade da doença. Além disso, tem-se 

demonstrado que outros fatores podem estar associados, como fatores geográficos, a 

linhagem do parasito, aspectos clínicos da doença e variação genética entre o parasito e o 

hospedeiro (56). 

 



 

 
 

 
Figura 3 – Distribuição epidemiologia das DTUs em humanos na América do Sul. Fonte: Adaptado de: Zingales 

et al; Lima L, Espinosa-Alvares O, Ortiz PA et al  (38, 58). 
 

Atualmente, os métodos utilizados para tipificação das linhagens de T. cruzi são 

baseados na caracterização dos genes do ribossomo, 24S α-rRNA e 18S rRNA. Outras 

análises envolvem amplificação do DNA genômico (59), porém, necessita padrões 

complexos eletroforéticos (60). Esses métodos são capazes de discriminar as linhagens, 

entretanto, as interpretações dos resultados podem levar ao erro, como por exemplo a 

interpretação das análises de diferenças entre bandas de géis de eletroforese (61). Outro 

método introduzido recentemente é a MLST (Tipificação de Sequências Multilocus) que tem 

a capacidade de discriminar genótipos únicos em DTUs, porém, a sua implementação não é 



 

 
 

simples para uma caracterização rápida em grandes coleções de isolados (59). Métodos 

simples de caracterização como o RFLP (Polimorfismo de Comprimento de Fragmento) e o 

MTq-PCR (PCR em Tempo Real Multiplex) têem sido aplicados em amostras de isolados 

clínicos demonstrando seus potenciais em aplicações na clínica (62). 

 

1.7 Genômica e expressão gênica do T. cruzi 

O T. cruzi teve seu primeiro genoma sequenciado em 2005 por El-Sayed et. al., 

utilizando a metodologia de WGS (Whole-Genome Shotgun), na qual o DNA é clivado 

aleatoriamente e os fragmentos são sequenciados pelo método de terminação de cadeia 

(63). A cepa utilizada para o estudo foi a cepa híbrida CL Brener (DTU-VI) (64). A montagem 

atual do genoma (ASM20906v1) tem tamanho de 89 Mb, com 23,696 genes codificando 

19,607 proteínas. Adicionalmente, 50% genoma do T. cruzi contém sequências repetidas, 

consistindo em um grande número de genes de proteínas de superfície como as MASPs 

(Mucin-Associated Surface Proteins), transialidases (TS), glicoproteína gp63, 

retrotransposons e repetições subteloméricas (64). Além do mais, mais de 50% das 

proteínas são reportadas como hypothetical ou uncharacterized. Essa falta de anotação, 

prejudica a associação com funções especificas e mais estudos são necessários para 

identificar e validar a função dessas proteínas. 

Em particular, pelo fato da cepa CL Brener (DTU-VI) ser uma hibridização entre duas 

divergentes DTUs, como as Esmeraldo-like (DTU-II) e non-Esmeraldo-like (DTU-III), e pelo 

seu conteúdo genômico repetitivo, a montagem fica prejudicada, afetando a primeira 

montagem do genoma do T. cruzi e deixando-o incompleto (64, 65). Com a ideia de obter 

um genoma mais completo, Frazén et al., (65) sequenciaram uma cepa não-híbrida, a cepa 

Sylvio X10/1 (DTU-I). A cepa Sylvio X10/1 contém poucas repetições, baixos níveis de 

heterozigose, genoma menor e também é uma referência em estudos in vivo e in vitro  (65, 

66).  

Ao comparar as cepas Sylvio X10/1 (DTU-I) e CL Brener (DTU-VI) Frazén et al., 

notaram que os genomas das cepas eram similares e que continham regiões conservadas 

intercaladas com regiões de sequências repetitivas. Apesar da boa cobertura do genoma, as 



 

 
 

regiões que continham repetições prejudicaram a montagem do genoma. Para contornar 

essa dificuldade, os autores complementaram a montagem baseando-se na análise de 

leitura. Sendo assim, foi possível caracterizar os genes repetidos de ambos genomas. A 

comparação entre os representantes das DTU-I e DTU-VI mostraram que há uma grande 

diferença entre as duas cepas, principalmente em relação a proporção de sequências com 

homologia multigênicas. Adicionalmente, as análises dessas duas cepas deixaram clara a sua 

diferença, a cepa CL Brener possui um genoma de aproximadamente de 55 Mb, esse número 

está relacionado a expansão de genes relacionados a proteínas de superfície, enquanto que 

cepa Sylvio X10/1 possui um genoma de aproximadamente de 44 Mb. Os autores notaram 

que o tamanho menor do genoma é característica da DTU-I (65). 

Além das cepas Sylvio X10/1 (DTU-I) e CL Brener (DTU-VI), outras cepas também 

foram sequenciadas tais como o T. cruzi JR CL4 (genBankassembly accession: GCA 

000331405.1), T. cruzi Tula CL2 (genBank assembly accession GCA 000365225.1), T. cruzi 

Dm28c (67) e T. cruzi marinkellei cepa B7 (68). Muitas dessas cepas encontram-se 

atualmente com o genoma em “draft”. 

Devido a mudanças de hospedeiros durante o ciclo biológico, o T. cruzi sofre 

alterações morfológicas e moleculares que são consequência da expressão gênica e das vias 

metabólicas (69). Essas alterações necessitam de um controle refinado e rápido da 

expressão gênica. Desde a transcrição do DNA até a tradução do RNA mensageiro, o parasito 

desenvolveu mecanismo diferentes de outros eucariotos, gerando processos únicos na 

regulação (70), tais como: a transcrição policistrônica (71-73), o processamento do pré-

mRNA por trans-splicing e poliadenilação (74, 75) e um mecanismo para a reconstituição da 

fase de leitura aberta do transcrito, no qual  a uridina é removida ou inserida por edição do 

pré-RNA mitocondrial (73, 76, 77). Adicionalmente, em alguns tripanossomatídeos, a RNA 

polimerase I é responsável pela transcrição de alguns genes codificadores de proteínas, 

como por exemplo, as glicoproteínas variantes de superfície (VSG) e proteínas PARP 

(procyclic acidic repetitive protein) de T. brucei (78, 79).  

Nos eucariotos a transcrição ocorre da seguinte maneira: a RNA polimerase II liga-se 

ao gene promotor iniciando a transcrição do gene (80). O processo acaba resultando no 



 

 
 

transcrito primário ou pré-RNA, contendo sequências de íntrons e éxons. Com a adição de 

7-metilguanosina (m7G cap) na extremidade 5’ do RNA, ocorre a remoção dos íntrons por 

cis-splicing e adição da cauda de adenina (poli-A) na extremidade 3’, gerando o mRNA 

maduro (73, 81). Por outro lado, a transcrição em tripanossomatídeos (Figura 4) ocorre pelo 

reconhecimento das regiões promotoras tanto pela RNA polimerase I quanto a RNA 

polimerase III (78, 82-84). Porém, para a maioria dos genes, não existe sequência consenso 

para a polimerase II. Sendo a RNA polimerase II de baixa especificidade e devido a ambas as 

fitas do DNA poderem ser transcritas (72), a RNA polimerase inicia a transcrição 

indiscriminadamente no genoma e forma longos RNAs policistrônicos sem íntrons (85). Com 

isso, esses pré-RNAs policistrônicos são processados por poliadenilação na extremidade 3’ 

e trans-splicing na extremidade 5’ pela adição de uma sequência líder de aproximadamente 

39 nucleotídeos chamada de spliced leader (Figura 4) (86). Ao contrário do que ocorre nos 

procariotos, nos tripanossomatídeos as unidades monocistrônicas maduras codificam 

proteínas que não pertencem a uma mesma via metabólica e os níveis de mRNAs são 

modulados por eventos pós-transcricionais (73).   

 

 
Figura 4 – Representação da maquinaria de transcrição e processamento de mRNAs em tripanossomatídeos. 

Os genes do genoma são transcritos como pré-RNAs policistrônicos que por sua vez são processados 
por poliadenilação na extremidade 3’ e trans-splicing na extremidade 5’ pela adição de spliced leader, 
gerando mRNAs monocistrônicos maduros (87).  



 

 
 

 

 

1.8 Doença de Chagas 

1.8.1 Fase Aguda 

Esta fase inicia-se após a infecção das formas metacíclicas em hospedeiros humanos. 

A infecção pode ocorrer pela mucosa dos olhos (sinal de Romaña) ou por ferimento causado 

pelo inseto ou pelo ato de coçar (chagoma de inoculação) (Figura 5). Caso a contaminação 

ocorra por via oral, congênita ou por transfusão sanguínea não haverá sinal aparente (88). 

A fase aguda é normalmente assintomática, porém manifestações não específicas podem 

ser observadas, como febre, náusea, vomito, anorexia, miocardite, linfadenopatia e 

hepatoesplenomegalia. Esses sintomas iniciam-se de 1 a 2 semanas após a picada do inseto 

infectado, ou após alguns meses se a transmissão ocorrer por transfusão de sangue 

infectado. Após esse período, os anticorpos IgM são encontrados em níveis elevados no soro 

dos pacientes portadores da DC (89) e também são detectados anticorpos IgG nessa fase 

(90). O diagnóstico é realizado em menos de 10% dos casos, devido aos sintomas não 

específicos, e mais de 95% dos casos curam-se espontaneamente (91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Via de entrada. a) Sinal de Ronaña; b) Chagoma de inoculação. Fonte: Neves DP et al (92). 
 

1.8.2 Fase Crônica 

Após a fase aguda, 60-70% dos pacientes entram na fase latente, na qual não há 

desenvolvimento dos sinais clínicos da doença. Essa fase pode durar anos ou a vida inteira 



 

 
 

do paciente. Os outros 40-30% desenvolvem a fase crônica, que caracteriza-se  por 

comprometimento cardíaco ou digestivo (megacólon e megaesôfago) como revisto em Rassi 

A Jr (4). Além disso, A DC pode comprometer o sistema nervoso central e periférico (93). 

Essa fase pode iniciar-se 10-30 anos após o contato com o parasito. 

  

1.8.3 Tratamento 

O tratamento da doença de Chagas iniciou-se nas décadas de 60-70 com a utilização 

do Nifurtimox (Lampit®, Bayer) e do Benzonidazol (Rochagan® ou Rodoni®, Roche), ambos 

fármacos de escolha para o tratamento da fase aguda da doença (94). O modo de ação do 

Nifurtimox se dá pela redução metabólica de grupos nitro por nitronucleases, que por sua 

vez, leva a produção de radicais nitroânios. Como o mecanismo de desintoxicação do T. cruzi 

é ineficiente, uma diminuição no oxigênio leva a morte do parasito. A utilização do 

Nifurtimox foi descontinuada na década de 80 no Brasil, Chile e Argentina devido a seus 

efeitos colaterais. Já o modo de ação do Benzonidazol se dá por ligações covalentes ou 

outras interações intermediárias de nitroredução de componentes do parasito, ou por 

ligação ao DNA, lipídeos ou proteínas do parasito (95). O Benzonidazol também apresenta 

efeitos colaterais e não é recomendado para pacientes grávidas, com insuficiência cardíaca 

e renal, infecções sistêmicas, neoplasias, idosos e pessoas com baixa imunidade (95). Os 

tratamentos usuais contra o T. cruzi ainda estão abaixo do ideal, necessitando o 

desenvolvimento de novas abordagens. 

 

1.9 Diagnóstico da Doença de Chagas 

O diagnóstico da doença de Chagas na fase aguda normalmente não ocorre, devido 

aos sintomas dessa fase serem inespecíficos, prejudicando o tratamento da doença (90). O 

teste para a fase aguda baseia-se em exame parasitológicos diretos, nos quais uma grande 

quantidade de tripomastigotas pode ser visualizada por microscopia utilizando sangue 

fresco com anticoagulantes (96). Para o diagnóstico da fase crônica, é realizado o teste 

sorológico para detectar anticorpos contra T. cruzi, por exemplo, testes de IFI (Teste de 

Imunofluorescência Indireta), HAI (Teste de Hemaglutinação Indireta) e o teste ELISA (Ensaio 



 

 
 

de Imunoabsorção Enzimática). Esses testes apresentam alta sensibilidade, porém baixa 

especificidade por apresentar reação cruzada com Leishmania sp. e Trypanosoma rangeli 

(97). A PCR (Reação em Cadeia da Polimerase ) não é utilizada para diagnóstico clínico e sim 

em pesquisa laboratorial, devido à falta de padronização dos métodos (4). O diagnóstico da 

doença de Chagas congênita é realizado utilizando-se o cordão umbilical ou sangue venoso 

do recém-nascido, sendo um método muito invasivo (98). Embora os métodos apresentados 

sejam utilizados rotineiramente no laboratório para o diagnóstico da doença de Chagas, 

nenhum deles apresenta sensibilidade e precisão de 100%, tornando necessário o 

desenvolvimento de novas metodologias para a caracterização da doença.  

 

1.10 Proteômica Baseada em Espectrometria de Massas 

Em 1994 durante a “First Siena Conference, 2D Electrophoresis: From Maps to 

Genomes” surgiu o termo “PROTEOME”, cuja autoria foi dada a Marc R. Wilkins, Vitaliano 

Pallini e Denis Hochstrasser (99, 100). Além do mais, o termo “The PROTEin complemente 

expressed by a genOME” foi definido por Wilkins (100). Em outras palavras, o proteoma 

pode ser definido como um conjunto de proteínas expressas por um genoma em um 

determinado tempo, espaço, estado (patológico ou não) e estímulos externos (101, 102), 

definindo diferentes proteomas para a mesmo genoma. 

O estudo do transcriptoma (conjuntos de transcritos) pode analisar o estado pontual 

da célula em determinado tempo, condição, modificações pós-transcricionais ou splicing 

alternativos, porém, essas análises não irão fornecer informações sobre as proteínas 

expressas pelo fato de ocorrerem inúmeras modificações pós-traducionais (fosforilação, 

glicosilação, ubiquitinação, arginilação, etc) (102, 103). A proteômica é utilizada como 

ferramenta para a caracterização detalhada do proteomas, suas modificações pós-

traducionais (PTMs), quantificação de todas as proteínas de uma amostra como também a 

interação entre proteínas (104).  

O surgimento da proteômica como a conhecemos hoje teve início na década de 1980, 

com a utilização da separação de proteínas por gel bidimensional (two-dimensional gel 

electrophoresis, 2DE) (105, 106). Essa técnica consiste na separação de proteínas utilizando 



 

 
 

dois parâmetros, o ponto isoelétrico (carga) e a massa molecular, e ambos são definidos 

baseados na mobilidade das proteínas em uma matriz de gel de poliacrilamida (106). 

Mesmo sendo o 2DE uma metodologia poderosa para identificação de proteínas, a mesma 

tem limitações, como por exemplo, a dificuldade em identificar proteínas de membranas, 

estando limitado a detecção de proteínas associadas a membranas e proteínas com baixa 

hidrofobicidade (107). 

O estudo do proteoma de tecidos, células ou organismos inteiros são conduzidos na 

maioria dos laboratórios utilizando a estratégia de bottom-up, também denominada 

shotgun. Esse método baseia-se na caracterização de proteínas de uma dada mistura pela 

análise de seus peptídeos gerados através de proteólise enzimática (108, 109).  O nome 

shotgun foi dado por Yates pela analogia do sequenciamento genômico (101). A abordagem 

shotgun permitiu a determinação de proteomas e tem sido largamente utilizada por sua alta 

reprodutibilidade, sobressaindo-se ao método clássico de análise 2DE (110). A vantagem 

sobre os géis 2DE se dá pela limitação desta última técnica na identificação de proteínas que 

compartilham determinadas características, como por exemplo, hidrofobicidade acentuada, 

ponto isoelétrico extremo e alta massa molecular (111, 112). Sendo assim, proteínas 

importantes podem deixar de ser identificadas casos as análises sejam baseadas apenas na 

separação em géis (113, 114). Na estratégia bottom-up (Figura 6) amostra de proteínas de 

interesse sofre proteólise por tripsina, passa por um processo de dessalinização e injetadas 

no espectrômetro de massas (explicado mais detalhadamente adiante). 

A proteômica foi beneficiada com o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos 

para análise qualitativa e quantitativa de proteínas e peptídeos. Anteriormente, o maior 

desafio era o desenvolvimento de métodos que permitissem que peptídeos pudessem ser 

ionizados e detectados sem sua destruição nesse processo (99). Essa limitação foi 

ultrapassada com o surgimento de novas metodologias para o sequenciamento de 

peptídeos utilizando metodologias denominadas soft ionization, como o ESI (Ionização por 

Electrospray), concebida por John Fenn, e MALDI (Ionização por Dessorção a Laser Assistida 

por Matriz) por Koichi Tanaka, Franz Hillenkamp e Michael Karas, acompanhado pela 

miniaturização e automação da cromatografia líquida (Cromatografia Líquida, LC) (115), 



 

 
 

permitindo quantificação e identificação de peptídeos com maior velocidade e precisão 

(116). Adicionalmente, com a rápida melhora nos equipamentos de cromatografia e 

espectrômetros de massas e o desenvolvimento de algoritmos mais precisos nas análises 

dos dados gerados, a proteômica baseada em espectrometria de massas tornou-se uma 

ferramenta valiosa no estudo das proteínas. 

Com a maior utilização de métodos de separação livre de géis, foram desenvolvidos 

novos métodos de separação baseados na cromatografia líquida acoplada a espectrometria 

de massas em tandem (LC-MS/MS). A proteômica baseada em espectrometria de massas 

tem ajudado nas análises de sistemas biológicos e a cada dia que passa vão surgindo novas 

melhorias nas metodologias empregadas nas análises em proteômica. De fato, a proteômica 

auxilia na compreensão de processos biológicos e nos últimos anos tem ajudado na 

descoberta de muitos potenciais biomarcadores, embora poucos deles de fato passaram 

para a fase de clínica (117-119). Alguns detalhes importantes da proteômica dizem respeito 

ao desenho experimental, na qual sofre grande influência a preparação da amostra, isto é, 

qual é o melhor experimento a se fazer para responder à pergunta em questão. Outro 

detalhe muito importante é a análises dos dados, necessitando de pessoas qualificadas e 

treinadas (116). A Figura 6 mostra as a diversas estratégias que podem ser utilizadas na 

proteômica baseada em espectrometria de massas. 

 

 
Figura 6 – Visão geral da proteômica baseada em espectrometria de massas bottom-up.  Adaptado de Steen 

H,  Mann M (120). 
 

1.10.1 Avanços Tecnológicos na Proteômica Baseada em Espectrometria de Massas  

 Um espectrômetro de massas tem quatro partes fundamentais: a fonte de ionização, 

o analisador de massas, o detector e o sistema de aquisição de dados (mostrado na Figura 



 

 
 

7). Primeiramente a amostra a ser analisada é introduzida na fonte de ionização. No caso do 

ESI as moléculas (peptídeos) serão dissolvidas em solução polar e volátil, para então serem 

bombardeadas através de um fino capilar de metal (que é mantido entre 3 a 5 kV), e 

nebulizadas na ponta do capilar com aplicação de forte campo elétrico, permitindo a 

formação de pequenas gotículas carregadas. As gotículas carregadas são evaporadas por 

aplicação de calor e nitrogênio seco e as cargas residuais são transferidas para os peptídeos 

(evento denominado droplet fission) (121). Logo em seguida, os peptídeos ionizados são 

conduzidos através de campo elétrico até o analisador de massas. É possível manipular a 

fragmentação aumentando a tensão, e consequentemente aumentando a colisão com as 

moléculas de nitrogênio (122).   

No analisador de massas ocorre a separação de acordo com as suas respectivas 

razões massa/carga (m/z) (123). Os analisadores de massas nessa fase da análise têm grande 

influência na identificação dos peptídeos, isto porque, cada analisador de massa tem 

parâmetros diferentes tais como, resolução, sensibilidade e exatidão diferentes uns dos 

outros, implicando na qualidade do dado adquirido (espectro) (124). Os analisadores de 

massas mais utilizados na pesquisa proteômica atualmente são: Tempo de voo (TOF); 

Quadrupolo; Armadilha de íons (Ion Trap, IT) e Orbitrap (123-129). O elemento final do 

espectrômetro é o detector, cuja função será a de registrar os dados de abundância relativa 

e os valores de m/z dos íons, e apresentá-los como espectros de massas (130).  

 A Figura 7 sumariza todos os componentes do espectrômetro de massas.  



 

 
 

 
Figura 7 – Componentes do espectrômetro de massas. Fontes de íons ESI. Diferentes modelos de analisadores 

de massas e os diferentes métodos de detector. Módulo de processamento de dados. Adaptado de 
Hart-Smith G, Blanksby SJ (131). 

 

1.10.2 Fragmentação de Peptídeos 

 Na proteômica utiliza a espectrometria de massas para analisar peptídeos e 

identificar proteínas em banco de dados. Um dos primeiros métodos desenvolvidos, que 

usa a informação da massa molecular dos peptídeos (digeridos enzimaticamente), foi o PMF 

(Peptide Mass Fingerprint). Com o surgimento dos analisadores híbridos (dois analisadores 

acoplados), permitiu-se o surgimento de experimentos em sequência (tandem), sendo 

então possível detectar um determinado íon e submete-lo a uma etapa de fragmentação 

(101, 132). 

Na etapa de fragmentação um método que é bastante utilizado é a dissociação 

induzida por colisão (CID)(133). O processo de fragmentação começa com os íons sendo 

introduzidos na região do vácuo do espectrômetro de massas (por meio de ESI ou MALDI). 

Em seguida, os íons precursores são acelerados seguidos de colisões em gás neutro (hélio, 



 

 
 

argônio ou nitrogênio), levando a conversão de energia cinética em energia vibracional. 

Conforme a energia vibracional excede um limiar, as ligações peptídicas covalentes podem 

quebrar. Os íons fragmentos resultantes são usados para obter a sequência peptídica em 

busca em banco de dados. 

Seguindo o modelo de mobilidade do próton (134), que descreve como a energia 

adquirida induz a transferência intramolecular dos prótons em cada peptídeo, culminando 

na desestabilização das ligações do esqueleto polipeptídico, e por consequência, induzindo 

a formação de dos íons fragmentos (135), os íons fragmentos são classificados como íons 

que retêm a carga residual (próton) no lado N-terminal (gerando fragmentos -a, -b e -c, 

dependendo da ligação fragmentada) e íons que retém a carga residual (próton) na região 

C-terminal (gerando os fragmentos -x, -y e -z, dependendo da ligação que é fragmentada), 

segundo a nomenclatura proposta por Roepstof-Fohlman-Biemann (136) (Figura 8). Outro 

detalhe é a formação do íon denominado imônio: esse íon formado da clivagem simultânea 

das regiões C- e N-terminais de um resíduo de aminoácido. Esse íon é útil para diagnóstico 

fornecendo informações do íon precursor (99).  

Outros métodos de fragmentação utilizados são a dissociação por captura de 

elétrons (Electron Capture Dissociation, ECD) e a dissociação de transferência de elétrons 

(Electron Transfer Dissociation, ETD) (137, 138). 

Recentemente um método de fragmentação baseado na dissociação induzida por 

alta energia de colisão (HCD) vem sendo muito utilizado (139). Esse método foi 

disponibilizado comercialmente pela empresa Thermo® (LTQ-Orbitrap™) em 2007. Com um 

processo de fragmentação semelhante ao CID, os íons são primeiramente fragmentados na 

câmara de colisão, em seguida são enviados ao C-trap (que é um LIT curvado), que 

comprime eletrodinamicamente os íons no tempo e espaço e os acelera, através de um 

gradiente rápido de voltagem para serem ejetados para o orbitrap (140). A fragmentação 

do HCD gera íons b e y, podendo gerar outros íons menores (Figura 8). O HCD permite 

observar íons de baixo m/z, tornando-o adequado para análises iTRAQ (Isobaric Tags for 

Relative and Absolute Quantitation) ou TMT (Tandem Mass Tags) (141-144). 



 

 
 

 
Figura 8 – Representação dos íons gerados nos diferentes métodos de fragmentação. Quando a fragmentação 

ocorre clivagem no N-terminal os fragmentos são chamados de A, B e C, e quando ocorre no C-
terminal do peptídeo os fragmentos são chamados de X, Y e Z.  (A) – A numeração indica qual 
ligação peptídica é clivada contando a partir do N e C, respectivamente. (B) – As cargas a direita 
significam que houve um rearranjo de cargas no processo de fragmentação, esses íons são 
denominados B. (C) – Os íons Y são os fragmentos mais comuns gerados pela clivagem da região C-
terminal. Laranja: Fragmentação CID e HCD; Azul: Fragmentação ECD e ETD. Adaptado de 
Roepstorff P,  Fohlman J. (136). 

 

 A espectrometria de massas sequencial (MS/MS) consiste em vários processos: 

isolamento das amostras de interesse, digestão enzimática, ionização por um gás neutro, 

seleção de massa do íon precursor, dissociação (por exemplo CID), detecção dos íons e 

aquisição dos dados. Em especial, ela surge como uma alternativa para a obtenção de maior 

seletividade nos experimentos quantitativos. 

 Quando o experimento em espectrometria de massas MS/MS ocorre em regiões 

separadas do aparelho (como no triplo quadrupolo), diz-se que é espectrometria de massas 

sequencial no espaço (tandem mass spectrometry in space). Porém, quando todos esses 

processos ocorrem no mesmo espaço físico (como no ion trap), nomeia-se como 

espectrometria de massas sequencial no tempo (tandem mass spectrometry in time), 

permitindo a realização de vários estágios de MSn (145).  



 

 
 

 Dependendo do objetivo do trabalho, espectrometria sequencial oferece quatro 

tipos de análises: varredura de íons produtos, varredura de íons precursores, varredura de 

perda neutra e monitoramento seletivo de reações. Nesse trabalho foi utilizado um 

espectrômetro de massas LTQ-Orbitrap Velos com aquisição dependente de dados (DDA) 

(Figura 9). Esse tipo de análise é baseado na análise de varredura de íons precursores 

(product ion scanning): o primeiro analisador seleciona o íon de interesse (MS1) que serão 

fragmentados na câmara de colisão, e os íons fragmentos serão analisados no segundo 

analisador de massas (MS2) (146, 147). 

 

Figura 9 - Visão geral do funcionamento do LTQ-Orbitrap Velos em modalidade de aquisição dependente de 
dados (DDA).    O funcionamento do LTQ-Orbitrap Velos baseia-se na análise de varredura de íons precursores, 
o primeiro analisador seleciona os íons de interesse (MS1), que serão fragmentados na câmara de colisão, e 
os íons fragmentos serão analisados no segundo analisador de massas (MS2). Para esse exemplo foi utilizada 
a cepa Tc Sylvio X10 CL1. 
 
 
1.10.3 Análise de Dados Proteômicos 

 Após todo o procedimento de preparação da amostra, processamento no 

espectrômetro de massas e obtenção dos espectros MS/MS, a próxima etapa é realizar a 

busca em banco de dados de proteínas. Inicialmente, é necessário realizar um pré-



 

 
 

processamento e para isso existem métodos que classificam espectros MS/MS em bons ou 

ruins, levando em consideração a boa relação sinal-ruído, fragmentação uniforme e 

extração precisa das massas de cada pico no espectro de massas. Para isso, utilizam-se 

algoritmos que são responsáveis pela classificação dos espectros antes de submete-los à 

busca em banco de dados (148). 

 Um dos softwares para buscas em bancos de dados utilizando espectros MS são o 

Sequest, Mascot e o Andromeda. 

 O Sequest, que usa um modelo descritivo, é baseado na previsão de como os 

peptídeos se fragmentam no modo em tandem (MS/MS), que é então quantificado para 

determinar a qualidade da combinação entre a predição e o espectro experimental (149).  

 O Mascot e Andromeda usam o modelo probabilísticos. Resumidamente, o modelo 

probabilístico determina a probabilidade da relação entre os espectros MS/MS e as 

sequências no banco de dados (149).  

 O MaxQuant utiliza o algoritmo Andromeda, que está disponível gratuitamente 

(www.maxquant.org), sendo essa uma das vantagens em relação ao Mascot. O Maxquant 

pode ser executado em computadores mais modestos. Outra vantagem é sua capacidade 

de analisar peptídeos co-fragmentados, possibilitando a análise de espectros MS/MS de alta 

resolução, melhorando as identificações principalmente em misturas complexas (150).  

 

1.11 Biblioteca Espectral 

 A busca de sequência proteicas em bancos de dados usando espectros MS/MS é um 

processo computacionalmente caro, propenso a erros e muito trabalhoso. Ela tem sido 

objeto de pesquisa desde os primórdios da proteômica (151, 152). Muitas ferramentas 

foram desenvolvidas no intuito de alcançar o equilíbrio entre sensibilidade e precisão (152), 

mas mesmo com a evolução do hardware e software, as buscas ainda continuam 

dispendiosas necessitando de grandes processamentos quando se quer analisar grande 

conjuntos de dados, deixando essas análises para grandes grupos de pesquisas. (152).  

 O conceito de uso da biblioteca espectral inicia-se por volta da década de 70, quando 

a estrutura de uma espécie química era inferida pelo seu padrão de fragmentação gerado 



 

 
 

pelo espectrômetro de massas (153). Esse método envolvia curagem manual e era 

demorada.  

 O uso inicial de bibliotecas espectrais foi em análises de pequenas moléculas, em 

particular na cromatografia gasosa acoplada a plataforma de espectrometria de massas (GC-

MS) empregando ionização eletrônica (EI) que fragmenta os analitos na fonte de íons. As 

bibliotecas construídas eram distribuídas pelos fornecedores de espectrômetros de massas 

e também para outras entidades como o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos 

Estados Unidos (National Institute of Standards and Technology, NIST- USA) (154). Essa 

biblioteca era formada por uma grande coleção de espectros de massas teóricos de 

compostos conhecidos. Logo em seguida, um espectro de massa gerado experimentalmente 

podia ser comparado com a biblioteca buscando a melhor correspondência possível. O 

único impedimento da sua utilização na época era a disponibilidade de bibliotecas confiáveis 

(154, 155). 

No âmbito da proteômica, uma idéia semelhante de busca espectral foi apliado por 

Yates et al em 1998 (155, 156). Yates et al obtiveram sucesso no uso de uma “correlação 

cruzada” normalizada para medir a semelhança entre um espectro CID e um espectro de 

referência obtido do mesmo instrumento. Mesmo que essa ideia tenha sido revelada bem 

a frente do seu tempo, bibliotecas espectrais de peptídeos não existiam antes de 1998, 

lançando bases para as buscas em bibliotecas espectrais como conhecemos hoje (157). 

 Com a evolução dos equipamentos e dos métodos de preparaçãos de amostras, 

atualmente a proteômica pode rever métodos utilizados anteriormente (156, 158). Além 

disso, tem aumentado a disponibilidade on-line dos dados gerados por vários laboratórios, 

e os dados proteômicos shotgun tem sido padronizados (159-163). Todavia, para que a 

biblioteca espectral seja abrangente é importante construí-la com espectros MS/MS de uma 

grande variedade de fontes para prover precisão, qualidade e evitar os falsos positivos. Para 

tal, o NIST- USA em colaboração com o projeto PeptideAtlas estão responsáveis pela 

qualidade dos espectros MS/MS disponíveis on-line (160, 164). 

 A busca espectral é uma forma de agregar conhecimento de experimentos 

anteriores em novos estudos, já que normalmente esses dados gerados ficariam sem uso. 



 

 
 

Assim, a busca espectral é ideal para a proteômica direcionada, isto é, quando não se 

buscam novas informações e sim informações repetitivas de um certo conjunto pré-definido 

de peptídeos (152, 165). Os softwares mais usados para busca espectral são o SpectraST 

(Spectra Search Tool) (152, 166), X!Hunter (158) e Bibliospec (156), (Figura 10 e 11). 

 O Bibliospec desenvolvido por Frewen et al em 2006 (156), e mostraram que é 

possível comparar espectros adquiridos de diferentes modelos de equipamentos em 

diferentes laboratórios. No mesmo ano foi apresentado o X!Hunter (161) por Craig et al, que 

utiliza abordagem semelhante para inferir a significância estatística de correspondências 

espectrais. Por volta de 2007 Lam et al revela o Spectrast (152, 166) que foi integrada na 

suíte da Trans-Proteomic Pipeline (167-169), uma suíte completa para análise de dados 

proteômicos que possibilita a realização de todas as etapas de análise de dados desde a 

conversão de formato de dados até a validação estatística. 

 A busca por biblioteca espectral vem adquirindo importância nesses anos e para 

explica-la melhor, é importante compara-la com o método de busca em banco de dados de 

sequência. A busca em banco de dados de sequência de proteínas é frequentemente o 

método de escolha para identificar espectros de massas. Quando se compara um espectro 

de massas MS/MS com espectros previstos teoricamente de peptídeos com precursor m/z 

semelhantes, o algoritmo de busca de banco de dados de sequências atribui a sequência a 

melhor correspondência ao espectro de massas observado como identificação putativa 

(157). Desde que os peptídeos estejam incluídos no banco de dados de sequências e que as 

modificações sejam consideradas nas buscas, o algoritomo é teoricamente capaz de 

identificar os peptídeos. Por essa razão, a busca de banco de dados de sequências é ideal 

para descobrir novos peptídeos que não tenham sido observados experimentalmente. Por 

outro lado, a busca em bibliotecas espectrais é menos utilizada para esse propósito, porque 

não depende do genoma para a identificação, e esse aspecto fica restrito a identificação de 

peptídeos previamente identificados (157). 

 



 

 
 

 
Figura 10 - Identificações dos peptídeos podem ser realizadas comparando os espectros experimentais contra 

B - um banco de dados de espectros teóricos contidos em um banco de dados de sequências 
proteicas ou C – Busca em biblioteca espectral. D – Lista dos melhores candidatos obtidos e E – 
Melhor correspondência dos dados experimentais contra um banco de dados de sequência 
proteica. Adaptado de Nesvizhskii AI (170). 

 
 
 Porém, as buscas em bibliotecas espectrais apresentam algumas vantagens em 

relação a busca em banco de dados de sequências. A primeira delas é o princípio de 

correspondência espectral, e não requer qualquer informação prévia sobre os fragmentos 

do analito ou do espectrômetro de massas. Além do mais, a busca em biblioteca espectral 

faz uso de toda as informações contidas no espectro de massas para distinguir entre boas e 

más comparações, significando que a sensibilidade é geralmente maior do que a busca em 

banco de dados. Segundo, a biblioteca espectral representa uma fração do proteoma do 

organismo estudado, com isso, o “espaço de busca” é muito menor em comparação com 

busca em banco de dados. Este fato revela não só uma melhora na velocidade de busca 

como também a sensibilidade, reduzindo os falsos negativos (155, 158). Terceiro, a 

biblioteca espectral conecta experimentos passados com futuros, enquanto que a busca em 

banco de dados de sequências não traz conhecimentos prévios no processo de identificação 



 

 
 

(157). Se o objetivo do experimento não é descobrir peptídeos novos, mas sim identificar o 

mesmo peptídeo em diferentes amostras, a busca por biblioteca espectral é mais adequada 

do que busca por banco de dados de sequências. E por fim, as limitações mencionadas na 

busca por biblioteca espectral podem ser parcialmente superadas pelo aumento da 

biblioteca espectral e também pela utilização de métodos de previsão de espectros. 

A construção de uma biblioteca espectral MS/MS pode ser resumidamente dividida 

em cinco passos. O primeiro passo envolve a análise dos espectros por ferramentas 

tradicionais de buscas de bancos de dados de proteínas. No segundo passo, é realizado a 

validação estatística para dar confiabilidade às identificações. A terceira etapa envolve a 

consolidação de todas as identificações, incluindo a tarefa de integrar dados e resultados de 

diferentes formatos e lugares, que é realizada manualmente. No quarto passo, quando a 

biblioteca “bruta” é construída, os espectros com várias identificações são unidos, 

formando-se um espectro de consenso, isto é, um “consenso” para esse peptídeo. Esse 

passo diminui a redundância da biblioteca. Neste passo pode-se usar uma abordagem 

alternativa: alternativamente a formar um espectro de consenso, seleciona-se o “melhor” 

espectro que representa as repetições. E por fim, no quinto passo é realizado o controle de 

qualidade, ou seja, nesse passo os espectros erroneamente identificados ou ruidosos são 

removidos da biblioteca (171).  

 De modo geral, a busca em biblioteca espectral inclui três etapas para a identificação 

correta. A primeira etapa é o pré-processamento, nesta etapa o ruído e outros picos que 

oferecem baixa discriminação serão removidos do espectro de consulta. O propósito do pré-

processamento é reter a informação discriminativa utilizando por exemplo, picos intensos e 

discriminativos que são úteis para a correspondência espectral. Para tal, a intensidades de 

picos são transformadas por alguma função matemática (por exemplo o produto escalar), 

para reduzir a importância relativa de combinar intensidades de picos, que estão sujeitas a 

variações experimentais. A segunda etapa é a quantificação do grau de similaridade entre o 

espectro de consulta e os espectros da biblioteca, essa quantificação pode ser por 

comparação do espectro de consulta com cada um dos espectros candidatos da biblioteca. 



 

 
 

A etapa final é a validação estatística, ou seja, atribuir uma probabilidade à identificação, 

que é considerada a combinação espectral mais próxima (157). 

 
Figura 11 – Fluxograma para a construção de uma biblioteca espectral. 1 – Após todo o procedimento de 

obtenção de espectros MS/MS realiza-se uma busca em banco de dados de sequência. 2 – Após a 
busca, valida-se os peptídeos com testes estatísticos. 3 – Integra-se todos os dados de diferentes 
lugares e formatos. 4 – Espectros semelhantes são unidos em um consenso. 5 – Aplicação de filtros 
de qualidade para prover melhor qualidade da biblioteca espectral. Adaptado de: Lam, H. (172). 

 
 
 O uso de biblioteca espectral está expandindo consideravelmente. Mais 

recentemente, a metodologia já foi utilizada para identificar fontes de alimentos de 

carrapatos (173), microrganismos (174) (como bactérias) e neste caso protozoários. A busca 

espectral é um recurso muito útil para pesquisas em proteômica principalmente quando o 

objetivo é identificar os mesmos peptídeos em diferentes amostras (171). 

 

1.12 Proteômica no Trypanosoma cruzi 

 Devido a capacidade da proteômica baseada em espectrometria de massas em 

identificar e quantificar proteínas e também suas PTMs (104), é interessante aplica-la para 



 

 
 

o estudo do T. cruzi já que seus diferentes estágios de desenvolvimento provavelmente têm 

expressão diferencial de proteínas.  

 Seguindo essa linha de raciocínio, o primeiro estudo realizado em T. cruzi utilizando 

LC-MS/MS foi feito em 2004 por Paba et. al. (175). Neste estudo foram identificadas 1573 

proteínas de 1710 espectros MS/MS. Uma análise mais rigorosa resultou na identificação 

de 41 proteínas com no mínimo 2 peptídeos por proteina. Das proteínas identificadas, 7 

estavam relacionadas a organização celular, 7 ao metabolismo e o restante pertenciam a 

destinos proteicos. Além disso, 29 proteínas apresentaram expressão conservada e 9 

proteínas foram mais expressas em tripomastigotas e 3 em amastigotas (175). A maioria das 

proteínas encontradas pertenciam a classe de proteínas de choque térmico (Heat-Shock 

Proteins, HSPs). Para validar os resultados obtidos deste estudo e de um estudo anterior, na 

qual foi utilizada a metodologia gel 2DE (176), Paba et al., utilizando metodologia ICAT 

(Isotope-Code Affinity Tag Technology, ICAT), encontraram taxas similares entres as duas 

metodologias. 

 Posteriormente, em um trabalho realizado por Atwood et al. envolvendo a análise 

do proteoma do T. cruzi durante seu desenvolvimento (177) foram gerados 139.147 

espectros MS/MS. Desse total de espectros foram identificados 1168 grupos de proteínas 

contendo 2784 proteínas totais e 5.720 peptídeos únicos de alta confiabilidade. Das 2784 

proteínas identificadas, 1008 são anotadas como proteínas hipotéticas. Adicionalmente, nas 

análises das diferentes formas do parasito, foram identificadas 1871 proteínas totais na 

forma amastigota, 1486 em tripomastigotas, 2339 em tripomastigotas metacíclicos e 1861 

em epimastigotas. A melhora nas identificações de proteínas no trabalho de Atwood et al., 

em comparação com o trabalho de Paba et al., provavelmente se deu devido a publicação 

do genoma do T. cruzi em 2005 (64), melhorando consideravelmente as identificações.   

 Com o objetivo de caracterizar a expressão de proteínas na metaciclogênese, Parodi-

Talice et al. (178) utilizaram géis 2DE e MALDI-TOF. Com a utilização dos géis 2DE foram 

obtidos 500 spots de géis, das quais foram selecionados 100 spots para análises em MALDI-

TOF.  Dos 100 spots de géis, 20 spots apresentaram baixa qualidades dos espectros de 

massas. Os 80 spots restantes apresentaram ótima qualidade, sendo que 66 spots (82%) 



 

 
 

foram identificados em buscas em bancos de dados correspondendo a 43 proteínas 

diferentes. Além disso, as proteínas foram agrupadas em categorias funcionais, sendo 33% 

relacionadas com atividades metabólicas, 16% relacionadas com transporte de elétrons e 

atividades antioxidantes, 16% com biossíntese, proteólise e catabolismo, 12% estavam 

relacionados com proteínas estruturais, 14% foram identificadas como proteínas hipotéticas, 

os restantes 9% reuniam proteínas como as calmodulinas, adenilato ciclase e proteínas de 

superfície como a glicoproteína GP90. Em particular, os autores sugerem que as PTMs 

durante a metaciclogênese podem ser de grande importância na regulação da expressão 

gênica durante a diferenciação e que a glutamato desidrogenase (GluDH) pode 

desempenhar um papel importante durante o estresse oxidativo por aumentar a captação 

de aminoácidos como fonte de nutrientes. 

 Um dos primeiros estudos com o objetivo de relacionar filogeneticamente as seis 

DTUs utilizando a proteômica foi realizado pelo grupo de Telleria et al. (179). Para tal, foi 

utilizada a metodologia 2DE-DIGE com MALDI TOF-TOF em um conjunto de 26 clones de T. 

cruzi representando as seis DTUs.  Os resultados do trabalho sugerem que algumas 

proteínas podem ser especificamente associadas a diferentes DTUs, ou sua expressão 

diferencial podem ser correlacionadas. A maioria das proteínas identificadas são estruturais, 

como as α- e β-tubulinas. 

 Visando a aplicação clínica, Diaz et al. analisaram e identificaram a expressão 

diferencial das formas tripomastigotas e amastigotas de isolados clínicos da DTU-I (180). 

Para esse estudo os autores utilizaram géis 2DE para a obtenção do perfil proteico e MALDI-

TOF ou LC-MS/MS para a identificação das proteínas. As análises revelaram que em média, 

os géis 2DE revelaram 325 spots em cada forma do parasito. Comparando as duas formas 

do parasito, foram encontrados 33 spots de peptídeos exclusivas de tripomastigota e 28 de 

amastigota. Além disso, 21 spots de géis foram expressos com mais intensidade em 

tripomastigotas, enquanto que 30 spots foram mais intensos em amastigotas. As 16 

proteínas estavam associadas principalmente ao metabolismo glicolítico e enquadravam-se 

em proteínas estruturais. 



 

 
 

 Outros trabalhos foram realizados para obter diferentes frações do T. cruzi, como por 

exemplo, o trabalho de Queiroz et. al. (181) que avaliaram o subproteoma das formas 

epimastigotas do T. cruzi utilizando duas metodologias. A primeira baseando-se na 

tripsinização da superfície celular (Shave) das células vivas intactas, e a segunda abordagem 

utilizava a biotinilação das proteínas de superfície seguido de isolamento cromatográfico de 

afinidade com estreptavidina. Ambos os métodos foram analisados por LC-MS/MS. Os 

resultados obtidos mostraram que as duas metodologias são complementares e 

abrangentes, revelando muitas informações sobre o subproteoma do parasito. 

Adicionalmente, em outro trabalho desenvolvido pelo grupo de Queiroz et. al. (182), 

utilizando-se da mesma metodologia, porém estudando outras formas do parasito 

(tripomastigota e amastigota axênico) os autores mostraram um grande repertório de 

proteínas no subproteoma da membrana plasmática, revelando possíveis alvos para 

fármacos. Além disso, a análise de bioinformática mostrou que a maioria das proteínas 

preditas estão envolvidas na infecção das células hospedeiras, na adesão celular e na 

modulação da resposta imune do mamífero. 

 Em um estudo para analisar a fração organelar da forma epimastigotas do T. cruzi 

conduzido por Ferrela et. al. (183) baseando-se na metodologia de Scott e Docampo (184) 

com utilização da LC-MS/MS, os autores identificaram 396 proteínas, das quais 138 foram 

anotadas como hipotéticas. Uma análise comparativa com um estudo de proteoma de 

células inteiras resultou na validação de 173 novas proteínas, sendo 38 proteínas não 

encontradas em estudos anteriores em epimastigotas. A conclusão a que os autores 

chegaram é que o enriquecimento de frações subcelulares pode ajudar na detecção de 

novas proteínas que não são encontradas em estudo proteômicos em larga escala. Além da 

fração organelar, um outro estudo foi realizado com a fração nuclear de células de 

epimastigotas de T. cruzi, em que Santos et. al. (185) adaptaram duas metodologias (186, 

187) para isolar a fração nuclear do parasito. As análises por 2D-nLC-MS/MS (Two-

Dimensional nano-Scale Liquid Chromatography) revelaram 12875 peptídeos de 864 

proteínas. Esse foi o primeiro estudo proteômico em larga escala realizado de fração nuclear. 

Dentre as 864 proteínas, 272 foram anotadas como não caracterizadas, e 275 não foram 



 

 
 

encontraras em análise global do proteoma do T. cruzi.  Para confirmar o método 

desenvolvido, análises de bioinformática foram realizadas, revelando 65 cluster de genes, 

em que foi mostrado o agrupamento de membros com organização de cromatina e funções 

ligadas ao DNA.  

 Todos esses estudos reforçam a importância da proteômica como ferramenta de 

apoio para outras metodologias. Sabendo que as manifestações da DC podem estar 

relacionadas com a variabilidade genética dos parasitos (58, 188), o desenvolvimento de 

uma nova ferramenta que utiliza espectros de massas para caracterização de DTUs em T. 

cruzi associada a utilização de ferramentas de bioinformática, ajudará a determinar qual 

DTU está envolvida em uma determinada região de um modo mais rápido comparado com 

os testes rotineiros.  

Além disso, a espectrometria de massas pode ser uma importante ferramenta para 

caracterização das diferentes cepas de T. cruzi, pelo fato de ser uma tecnologia robusta, 

sensível, precisa e simples.   

Os métodos recentes para a caracterização das DTUs contêm limitações , como por 

exemplo, erro na interpretação das análises (61). Outros métodos não são simples para 

serem utilizados para uma caracterização rápida, principalmente quando há grandes 

coleções de isolados (59). Por outro lado, podemos utilizar a espectrometria de massas para 

complementar análises moleculares ajudando a caracterizar as DTUs e, consequentemente 

levando a um melhor diagnóstico e abordagem da doença no paciente. Tendo em vista que 

cada DTU tem um grau de virulência (58), a caracterização das diferentes DTUs pode levar a 

um melhor diagnóstico da doença. 

Este é o primeiro estudo de classificação das DTUs de T. cruzi utilizando somente a 

informação dos espectros MS/MS, sem nenhum conhecimento prévio sobre a sequência 

proteica.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 

Neste estudo, apresentamos uma caracterização de DTUs de T. cruzi com base na 

correspondência espectral MS/MS. O método Tc-STAMS2 é robusto, sensível e poderoso 

com base na identificação pelo espectro MS/MS mostrando ser um método de 

caracterização para complementar outros já estabelecidos. O método proposto pode ajudar 

pesquisadores na caracterização das DTUs sem a necessidade de dados genômicos, o que é 

muito escasso para esse parasito. 
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