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1. Manutenção dos parasitas e das células LLC-MK2. 

 

As formas tripomastigotas (cepa Y) foram obtidas por infecção de células 

LLC-MK2, conforme metodologia descrita previamente (Andrews e Colli, 1982), em 

meio Dulbecco´s modified Eagle´s (DME), suplementado com 2% de soro fetal 

bovino a 37ºC e 5% de CO2. 

 

As células LLC-MK2 foram obtidas por repiques sucessivos utilizando 

tripsina, em meio DME, suplementado com 10% de soro fetal bovino e mantidas a 

37ºC e 5% de CO2 (Andrews e Colli, 1982). 

 

2. Clonagem e obtenção da biblioteca de cDNA. 

 

Esta etapa do projeto foi realizada por Débora de Oliveira durante seu 

trabalho de doutoramento. Para facilidade de leitura e compreensão, apresento 

um pequeno resumo da estratégia de clonagem para os membros de Tc85. Para 

maiores detalhes, consultar Oliveira, 2004. 

 

Após extração do mRNA de tripomastigotas da cepa Y e posterior 

obtenção do cDNA, utilizando o kit First-strand cDNA Synthesis (Amersham 
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Pharmacia), conforme indicação do fabricante, a amplificação do cDNA de 

Tc85 foi feita utilizando-se os oligonucleotídeos iniciadores (5´) ATT TTT GTT CCG 

CAG AAG ACG CAG GTG e (3´) ATT CAG TGG GCG GTT GTA CAG AAA GAC.  

 

Os produtos da amplificação foram isolados de um gel de eletroforese e 

clonados diretamente no vetor de expressão. A construção da biblioteca de 

cDNA de Tc85 foi obtida com a utilização do vetor pCR T7/NT TOPO® Cloning 

(Invitrogen ) (Figura 3), que permite a expressão das proteínas recombinantes 

em fusão com uma cauda de resíduos de histidina, importante no passo de 

purificação destas proteínas. 

 

 

 

Figura 3: Vetor de clonagem e expressão utilizado para a família Tc85. O vetor apresenta uma 

região codificante para resíduos de histidina, importantes no passo de purificação das proteínas 

recombinantes.  

 

3. Preparação e transformação das bactérias competentes.  

 

Foram utilizadas E. coli das cepas BL21(DE3)pLysS (Invitrogen) e DH5α  

para expressão de proteínas recombinantes e minipreparações plasmídicas para 

manutenção da biblioteca, respectivamente.  
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As bactérias E.coli são preparadas segundo o método descrito por 

Hanahan, 1983 e mantidas a  -80ºC.  

 

Cerca de 50 µl de bactérias da cepa desejada foram transformadas com 

aproximadamente 100 ng de plasmídeo contendo os insertos dos clones 

selecionados de Tc85 como descrito no manual da cepa bacteriana 

BL21(DE3)pLysS (Invitrogen). As bactérias transformadas foram então cultivadas 

em meio LB-ágar durante a noite. 

 

4. Mini-preparações plasmídicas para manutenção da biblioteca de 

cDNA. 

 

A partir de cultivos de colônias isoladas de E. coli cepa DH5α, 5ml de LB 

contendo ampicilina (100 µg/ml) foram incubados a 37°C, 250 rpm, durante a 

noite. Minipreparações plasmídicas foram preparadas utilizando-se o Kit Wizard 

Plus Minipreps (Promega), segundo as instruções do fabricante. 

 

5. Expressão e purificação das proteínas recombinantes. 

 

Dos 30 clones da biblioteca de cDNA, subdivididos em três grandes 

grupos por Oliveira 2004, dois membros foram estudados: Tc85-12 e Tc85-45. 

 

As bactérias da cepa BL21(DE3)pLysS foram transformadas com os 

plasmídeos pCRT7/NT-TOPO (Invitrogen) contendo os clones Tc85-12 e Tc85-

45 e incubadas em meio LB a 37ºC e 250 rpm com ampicilina (100 µg/ml) e 

cloranfenicol (34 µg/ml). Quando a cultura atingiu a absorbância igual a 0,6, lida 

a 600nm, adicionou-se 1mM de IPTG por 3 horas para a indução da expressão 

protéica e separou-se uma alíquota (controle não induzido) para posterior 

análise. 
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Após a expressão da proteína recombinante de interesse, a cultura foi 

centrifugada a 4200 g por 15 minutos. O precipitado bacteriano foi tratado com 

tampão de lise (50mM de NaH2PO4, pH 8,0, 300 mM de NaCl, 5mM de imidazol), 

lisozima (0,2 mg/ml), 1 mM de PMSF e 1mM de TLCK, por 20 minutos a 25°C e 

submetido a sonicação. Este lisado foi então centrifugado a 27000 g por 30 

minutos. O sobrenadante (controle induzido solúvel) e o precipitado (contendo os 

corpúsculos de inclusão) foram separados. 

 

Para solubilização das proteínas que se encontram em corpúsculos de 

inclusão, utilizou-se o tampão A (8M de uréia, 0,5M de NaCl, 50mM de Tris-HCl pH 

8,0, 5mM de β-mercaptoetanol, 5mM de imidazol) com agitação durante a noite. 

A coluna de afinidade por níquel, montada com a resina Chelating Sepharose 

Fast Flow (Amersham) foi então equilibrada com o mesmo tampão A. Após 

centrifugação da amostra (27000 g), o sobrenadante (controle induzido insolúvel) 

foi adicionado à coluna e uma primeira lavagem com tampão A foi realizada. As 

lavagens seguintes tiveram uma diminuição gradual de tampão A e aumento de 

tampão B (0,5M de NaCl, 50mM de Tris-HCl pH 8,0, 40mM de imidazol), nas 

proporção de 1A:1B e 1A:3B, até a última lavagem com tampão B. Este 

procedimento permite a renaturação gradativa da proteína na própria coluna, 

com diminuição gradual da concentração de uréia, ao mesmo tempo que retira 

proteínas com baixa afinidade por níquel com aumento gradual na 

concentração de imidazol durante as diferentes lavagens. Para a eluição da 

proteína, utilizou-se o tampão C (0,5M de NaCl, 50mM de Tris-HCl pH 8,0, 0,5M de 

imidazol). 

 

As amostras contendo as proteínas recombinantes foram dialisadas 

contra PBS para retirar o excesso de sal e imidazol, antes da dosagem de proteína 

através do método de Bradford (Bradford, 1976) e os ensaios fossem realizados. 
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6. SDS-PAGE e Western blot. 

6.1 Amostras de cultivo bacteriano. 

 

As amostras das culturas bacterianas - controles não induzidos (NI) e 

induzidos solúvel (s) e insolúvel (i) e as amostras de Tc85-12r e Tc85-45r purificadas 

foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida 9% e coradas com 

Coomassie blue ou Nitrato de prata.  

 

Para os ensaios de Western blot para conferir a presença das proteínas, 

os géis foram transferidos para uma membrana de nitrocelulose e esta foi 

bloqueada com 3% de leite desnatado em PBS por 30 minutos. Em seguida, a 

membrana foi incubada com anticorpo α-His Tag (Amersham) ou com H1A10 

(Alves, 1986) diluído em 3% de leite desnatado em PBS com 0,03% de Tween-20 e 

0,05% de Triton-100 por 1 hora ou durante a noite, respectivamente. Após 

sucessivas lavagens com PBS - 0,03% de Tween20, seguiu-se incubação com o 

anticorpo secundário acoplado a peroxidase em 3% de leite desnatado em PBS 

por mais uma hora. Após lavagens sucessivas com PBS-Tween20, a membrana foi 

revelada com o quimioluminescente ECL (Amersham Pharmacia Biotech) e 

autorradiografada. 

 

6.2 Preparação de matriz extracelular total e ensaio de “overlay”. 

 

Células LLC-MK2 foram cultivadas em uma placa de aproximadamente 

25x25 cm até atingirem confluência. Após o desligamento das células com uma 

solução de 10mM de EDTA e 25mM de hidróxido de amônio (modificado de 

Zheng e Clemmons, 2000) durante uma noite a 4ºC, a placa foi exaustivamente 

lavada com PBS. Após as lavagens, a matriz extracelular aderida à placa foi 

retirada utilizando-se 2ml de uma solução de 2% de SDS, 1mM de PMSF e 1mM de 

TLCK em PBS. Um “rodinho” foi utilizado para a remoção da matriz extracelular 

total da placa. 
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As amostras de matriz extracelular (12 µg de proteínas), fibronectina 

comercial e laminina comercial (1 µg de cada uma) foram submetidas à 

eletroforese em gel de poliacrilamida de gradiente (5 -15%) para teste do método 

de extração de células e o gel foi corado com nitrato prata. 

 

Para verificar a presença de laminina e fibronectina na preparação, 

após a eletroforese em gel de poliacrilamida de gradiente (5 - 15%) os 

componentes de matriz extracelular foram transferidos para uma membrana de 

nitrocelulose que, após bloqueada com 3% de leite desnatado em PBS, foi 

incubada com anticorpos policlonais anti-laminina (titulo 1:50) e anti-fibronectina 

(título 1:50) por 2 horas à temperatura ambiente. Após lavagens, a membrana foi 

incubada com o anticorpo secundário acoplado a peroxidase por 2 horas 

seguindo-se a metodologia descrita anteriormente.  

 

Para os ensaios de “overlay” seguiu-se praticamente o mesmo protocolo. 

Após o bloqueio da membrana de nitrocelulose com 3% de leite desnatado em 

PBS, a membrana foi incubada com 40 µg de Tc85-12r ou Tc85-45r durante a noite 

à temperatura ambiente. Após lavagens sucessivas com PBS, a membrana foi 

incubada com anticorpo α-His Tag (Amersham) diluído em 3% de leite desnatado 

em PBS com 0,03% de Tween-20 por 1 hora e seguiu-se o protocolo descrito para 

o Western blot. 

 

7. Adesão das proteínas recombinantes a matriz extracelular, 

fibronectina e laminina. 

 

Células epiteliais LLC-MK2 foram incubadas em placas de 96 poços 

(Nunc-Immuno™ 96 MicroWell™ Plates - área de 0,33 cm2/poço) até que se 

obteve uma cultura confluente (entre 2x104 e 4x104 células). A matriz extracelular 

foi preparada como descrito anteriormente e após lavagens com PBS, os poços 

foram bloqueados com 1% BSA em PBS. As proteínas recombinantes foram 

adicionadas em quantidades variando de 0,1 µg até 12 µg por poço de acordo 
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com o experimento e incubadas por 1 hora, em tampão TCMM (25mM de Tris, 

pH7,5, 50mM de NaCl, 5mM de CaCl2, 5mM de MgCl2, 1mM de MnCl2). O ensaio 

de ELISA seguiu com incubações de uma hora com o anticorpo monoclonal α-His-

Tag (Amersham) e posteriormente uma hora com o anticorpo secundário 

acoplado a peroxidase. A revelação foi feita como descrito previamente 

(Giordano et al., 1999). Brevemente, após lavagens com PBS, a solução 

reveladora (8 mg OPD – orto-fenilenediamina, 10 µl água oxigenada 100 Volumes 

em 20 ml de tampão citrato (0,05M) – fosfato (0,1M))  foi incubada por 15 minutos 

quando a reação foi parada com 2N de H2SO4. A absorbância foi lida a 492nm.  

 

Nos ensaios com matriz extracelular realizamos também experimentos na 

presença de açúcares e quando isto foi feito, junto com as proteínas 

recombinantes (1,2 µg de Tc85-12r ou Tc85-45r por poço), diluídas em tampão 

TCMM, foram adicionados 100µg/µl de sacarose ou lactose.  

 

Para os ensaios de ligação em laminina e fibronectina, placas de 96 

poços foram sensibilizadas com 1 µg de cada uma destas proteínas em 0,1M de 

tampão carbonato a 4ºC durante uma noite. A placa foi bloqueada com 1% BSA 

em PBS por 1 hora, lavada com PBS e incubada com 1,2µg da proteína 

recombinante de interesse em tampão TCMM (25mM de Tris, pH7,5, 50mM de 

NaCl, 5mM de CaCl2, 5mM de MgCl2, 1mM de MnCl2) por 1 hora a 37ºC. Depois 

de três lavagens com PBS, os poços foram incubados com o anticorpo 

monoclonal α-His-Tag (Amersham) por 1 hora e após lavagens, com o anticorpo 

secundário anti-camundongo acoplado à peroxidase por 1 hora. A revelação foi 

feita como descrito previamente (Giordano et al., 1999). 

 

8. Adesão das proteínas recombinantes à célula hospedeira e efeito de 

açúcares, peptídeos exógenos e cicloheximida. 

 

Após purificação das proteínas recombinantes, concentrações 

crescentes de proteína (0,1µg - 10µg) foram incubadas em placas de 96 poços 
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(Nunc 96 MicroWell™ Plates – área de 0,33 cm2/poço) durante a noite. Depois 

foram lavados e bloqueados com 1% BSA em PBS.  

 

As células LLC-MK2 em um estágio de crescimento semi-confluente, foram 

tripsinizadas e recuperadas por 40 minutos em DME 10% soro fetal bovino a 37ºC. 

Após lavagens com meio DME sem soro, 2 x 104 células em DME foram 

adicionadas a cada poço por 1:30 hora a 37ºC. Após lavagens com PBS para 

retirar células não aderidas, adicionou-se uma solução de 0,3% de cristal violeta 

em 20% de metanol por 20 minutos, seguida de lavagens sucessivas com PBS. As 

células marcadas foram solubilizadas com 10% de ácido acético e a absorbância 

medida a 600nm. 

 

Para se verificar o efeito de açúcares, foram realizados experimentos de 

adesão celular às proteínas Tc85 recombinantes (1,2 µg de proteína 

recombinante por poço) na presença de 100 µg/ml de lactose ou sacarose, 

adicionadas juntamente com a proteína recombinante. 

 

Para se verificar o efeito de RGD e RGE, placas de 96 poços foram 

recobertas com 1,2 µg de proteína recombinante Tc85-12r ou Tc85-45r e 

incubadas aproximadamente 2 x 104 células em meio DME sem soro na presença 

de 20 µg/ml de GRGDSP ou GRGESP (Gibco BRL), ou na ausência de peptídeo 

exógeno, por 1:30 hora a 37ºC. A adesão das células foi determinada como 

acima. 

 

Para se verificar o papel da síntese protéica, cerca de 2x104 células LLC-

MK2 por poço, anteriormente recuperadas em meio DME por 40 minutos como 

acima, foram colocadas na ausência ou na presença de 15 µg/ml de 

cicloheximida. Após a utilização do protocolo padrão, as células aderidas foram 

estimadas após tratamento com 0,3% de cristal violeta em 20% de metanol por 20 

minutos, solubilização com 10% de ácido acético em água e a absorbância 

medida a 600nm. 
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9.  Efeito de peptídeos na adesão e internalização de T. cruzi em 

células LLC-MK2. 

 

Células LLC-MK2 foram cultivadas sobre lamínulas e mantidas em meio 

DME, suplementado com 2% soro fetal bovino, até o cultivo tornar-se confluente 

(aproximadamente 6x104 células/cm2).  

 

As lamínulas foram exaustivamente lavadas para retirar o excesso de soro 

fetal bovino. 108 tripomastigotas previamente lavadas 3 vezes com PBS  foram 

incubados por 10 minutos à temperatura ambiente com meio DME contendo 

20µg/ml dos peptídeos GRGDSP ou GRGESP (Gibco BRL) ou 40 µg/ml de Tc85-12r 

ou Tc85-45r. Como controles utilizou-se somente meio DME ou meio DME 

suplementado com 2% de soro fetal bovino. Após a pré-incubação, cerca de 100 

tripomastigotas por célula LLC-MK2 foram adicionadas às lamínulas. Após 20 

minutos de incubação, as lamínulas foram lavadas 5 vezes com PBS e cultivadas 

em meio DME suplementado com 2% de soro fetal bovino por 18 horas, lavadas 

com PBS e fixadas com metanol absoluto por 30 minutos. Após lavagens 

sucessivas, as células foram coradas com Hoechst 33342 – (Cambrex) (1:1000 em 

PBS) contando-se, ao microscópio ótico, o total de células infectadas e o total de 

parasitas intracelulares.  

 

10. Análises estatísticas aplicadas. 

 

Foram feitas três amostras para cada um dos ensaios de adesão (célula, 

matriz extracelular, laminina, fibronectina e inibição de ligação à célula por RGD). 

Cada um destes experimentos foi feito em triplicata, ou seja, para cada dado 

amostral, um N de nove ensaios realizados. 

 

Para analisar os ensaios de adesão foi utilizado o programa de estatística 

Prism 3.0. Os gráficos foram construídos utilizando-se a Média e SEM (Standard 

error of the mean) como erro, para um N=9. 
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11. Modelagem da Tc85-11. 

 

A modelagem de Tc85-11 foi publicada em 2004 (Marroquin-Quelopana 

et al., 2004) e as coordenadas obtidas foram utilizadas para determinar a 

localização dos sítios de interesse. O programa utilizada para a marcação dos 

novos sítios foi o Swiss-PdbViewer, disponível na internet. 

 

12. Alinhamento de peptídeos e análises de bioinformática. 

 

As sequências de nucleotídeos e aminoácidos correspondentes à 

proteína Tc85-11 foram retiradas de Giordano et al., 1999 (número de acesso no 

GenBank AF085686) e as sequências de gp82 de Araya et al., 1994 (número de 

acesso no GenBank L14824). As sequências de nucleotídeos de Tc85-12r e Tc85-45r 

foram obtidas de Oliveira, 2004 e de um novo sequenciamento realizado pela 

empresa Macrogen. 

 

As sequências dos peptídeos utilizados para comparação com as 

proteínas da família Tc85 foram: P4 e P8 (Santori et al., 1996a e Pereira et al., 1999), 

N-17, N-20 e N-21 (Marroquin-Quelopana et al., 2004). 

 

Os alinhamentos das seqüências foram obtidos com auxílio do programa 

Vector NTI 9. 


