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RESUMO 

BORGES, Francisca dos Santos. Decorrências da duplicação de genes de proteínas 

ribossômicas em Leishmania. 2022. 76 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e 

Molecular) – Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

No parasito Leishmania, a maioria dos genes que codificam proteínas ribossômicas (RPs) estão 

presentes como duas ou mais cópias e seus transcritos apresentam regiões codificadoras (CDSs) 

idênticas ou similares e, na maioria dos casos, com regiões não traduzidas (UTRs) divergentes. A 

divergência nas UTRs pode estar associada a uma regulação de expressão distinta para cada CDS, 

e as divergências internas às CDSs, por sua vez, podem resultar em diferenças funcionais entre 

parálogos. Recentemente, as RPs foram reportadas exercendo funções extrarribossômicas 

(Moonlighting) em diveros organismos. Nesse contexto, nos propomos a investigar proteínas 

ribossômicas no parasito Leishmania. Analisamos o produto de dois genes que codificam para RPs 

e que estão duplicados no genoma de L. major. Esses produtos consistem em duas proteínas 

ribossômicas presentes no genoma como duas cópias; (i) RPS16 (RPS16_80 e RPS16_90), que 

apresentam transcritos com CDS idênticas e UTRs divergentes e (ii) RPL13 (RPL13_15 e 

RPL13_34), com divergência internamente às CDSs e UTRs. Durante nosso trabalho geramos 

como ferramentas de estudo, parasitos portando cada uma das proteínas etiquetadas e nocautes 

para cada RP, utlizando o sistema de edição genômica      CRISPR/Cas9. Nossos dados revelam 

que: 1) a expressão de cada isoforma de RPS16 e de RPL13 difere ao longo do desenvolvimento 

do parasito, sendo uma das isoformas mais expressa que a outra; 2) há um mecanismo de 

compensação de parálogos, na ausência de uma das isoformas, de RPS16 e de RPL13, a outra tem 

sua expressão aumentada, e 3) A viabilidade celular frente a estresse nutricional está aumentada 

para cada um dos quatro nocautes, de RPS16 e RPL13, comparativamente à linhagem controle. 

Além disso, com as ferramentas geradas nesse trabalho, buscamos identificar modificações pós-

traducionais nas duas RPL13 ainda que sem sucesso. Em conclusão, nosso trabalho criou 

ferramentas essenciais para entender melhor o significado funcional da duplicação de genes 

codificadores de duas proteínas ribossômicas em Leishmania. 

 

Palavras-chave:  Leishmania major, proteína ribossômica, função extraribossômica.



 

ABSTRACT 

BORGES, Francisca dos Santos. Outcomes of the duplication of ribosomal protein coding 

genes in Leishmania. 2022. 76 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Molecular) – 

Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

In the Leishmania parasite, most of the genes encoding ribosomal proteins (RPs) are present as two or 

more copies, and their transcripts have identical or similar coding regions (CDSs) and, in most cases, 

divergent untranslated regions (UTRs). The divergence in UTRs may be associated with a distinct 

regulation of expression for each CDS, and divergences within the CDSs, in turn, may result in functional 

differences between paralogs. RPs have been reported to exert extraribosomal functions (moonlight 

activities) in several organisms. Therefore, we decided to investigate ribosomal proteins in Leishmania 

by analyzing expression profiles of two RP genes duplicated in the genome of L. major. The genes coding 

for S16 ribosomal protein are duplicated as neighbor copies, RPS16_80 and RPS16_90; the transcripts 

have identical CDS and divergent UTRs. The copies of genes coding for the L13 ribosomal protein are 

located in different chromosomes, named RPL13_15 and RPL13_34, and their CDSs and UTRs are 

divergent. Herein, to study these proteins’ expression profiles, we generated transfectants with tagged RPs 

or knocked out RPs, using the CRISPR/Cas9 genomic editing system. Our data revealed that: 1) the 

expression of the two isoforms of RPS16 and RPL13 varies throughout development, with one of the 

isoforms being more expressed than the other; 2) there is a mechanism of paralog compensation; in the 

absence of one isoform of RPS16 and RPL13, the other has its expression increased, and 3) cell viability 

of all knockout parasites (for each one of the four genes) is increased under nutritional stress when 

compared to the control strain. We essayed to identify post-translational modifications in one of the 

RPL13 paralogs unsuccessfully. In conclusion, our results created essential tools to understand better the 

functional meaning of two ribosomal proteins’ coding genes duplication in Leishmania. 

 

Keywords: Leishmania major, ribosomal protein, extraribosomal function.
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Leishmaniose 

As leishmanioses são doenças infecciosas amplamente distribuídas em todo o mundo, desde 

a Ásia até as Américas, que afetam o homem e os animais. Causada por protozoários do gênero 

Leishmania, a doença é transmitida por insetos vetores, fêmeas de flebotomíneos infectadas. Essa 

enfermidade possui um amplo espectro de manifestações clínicas, variando de acordo com a 

espécie de Leishmania envolvida, com a genética e a resposta imune do hospedeiro. Atualmente, 

nenhuma vacina      eficaz está disponível contra leishmaniose humana e as medidas de controle 

envolvem principalmente quimioterapia com antimonial pentavalente (SbV). No entanto, nos 

últimos anos, tem sido relatado um aumento na resistência clínica aos antimoniais (HAIMEUR & 

Ouellette, 1998; Mittal et al., 2007; Downing et al., 2011; Genois et al., 2014;). Além disso, o 

mecanismo de ação do antimonial ainda é pouco conhecido, tornando necessária a descoberta de 

novos alvos contra esse parasito (Singh et al., 2016). Apesar do antimonial ser a droga de primeira 

escolha, fármacos alternativos à terapia das leishmanioses consistem no uso de miltefosina, 

anfotericina B, paromomicina e pentamidina (Sundar & Singh, 2018). 

 

 

1.2. Ciclo de vida do parasita 

Em seu ciclo de vida digenético, que inclui uma fase no tubo digestivo do vetor 

flebotomíneo, e outra em diferentes hospedeiros vertebrados, o protozoário Leishmania 

apresenta-se sob duas formas evolutivas principais: promastigotas e amastigotas. A primeira 

caracteriza-se por ser alongada, móvel, provida de flagelo livre, se desenvolve naturalmente 

apenas no inseto vetor e multiplica-se por divisão binária longitudinal dentro do seu tubo 

digestivo. A amastigota é arredondada, com flagelo rudimentar não exteriorizado, que se 

desenvolvem em vacúolos de células fagocitárias de vertebrados, sobretudo macrófagos 

(Motazedian, et al., 2006). Macrófagos infectados são ingeridos pelo inseto e após um processo de 

diferenciação, as promastigotas procíclicas aderem-se às microvilosidades do intestino médio do 

inseto e sofrem replicação por divisão binária. Após alguns dias, diferenciam-se em promastigotas 

metacíclicos, que habitam o esôfago do vetor. Esta forma evolutiva, é a forma infectante 
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regurgitada pelo inseto na derme do hospedeiro mamífero durante o próximo repasto sanguíneo. 

Dentro dos macrófagos forma-se o fagolisossomo, local onde as promastigotas metacíclicas 

sobrevivem e estabelecem condições favoráveis para a sua diferenciação em amastigotas, que se 

dividem dentro do vacúolo, lisam o macrófago parasitado e infectam novas células repetindo o 

ciclo (Kaye & Scott, 2011). 

 

Figura 1. O ciclo de vida do parasito Leishmania. 

 

Imagem adaptada de Kaye e Scott (2011). 
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Para garantir sua sobrevivência aos diversos ambientes de forma ágil, o protozoário se vale 

de uma organização genética ímpar, bem como de alterações bioquímicas (Regli et al., 2017). 

Nesse contexto, análises genômica, transcriptômica e proteômica de Leishmania representam 

abordagens novas que permitem ampliar o conhecimento acerca dos mecanismos de virulência do 

parasito, de sua resistência a drogas, diversidade genética e da identificação de alvos com papel 

chave na função celular para o entendimento da biologia do parasito, estabelecendo, dessa forma, 

estratégias para o controle da doença. 

 

 

1.3. Características genéticas desses organismos 

No genoma dos tripanossomatídeos, os genes que codificam proteínas estão organizados em 

unidades de transcrição policistrônica (Ivens et al., 2005) e não há promotores canônicos para a 

transcrição desses mRNAs (Stiles et al., 1999). Em decorrência dessa organização genética, os 

transcritos antes de serem traduzidos devem ser processados por um mecanismo acoplado de trans-

splicing e poliadenilação. O processamento dos mRNA consiste na adição de uma sequência de 

aproximadamente 40 nucleotídeos, denominado miniexon ou spliced leader RNA à extremidade 5´ 

do mRNA e na poliadenilação à extremidade 3’ do transcrito, esses dois processos ocorrem de 

forma acoplada (Lebowitz, et al., 1993). De forma que o controle da expressão gênica nos 

tripanossomatídeos ocorre principalmente no nível pós-transcricional (Clayton, 2002).  

A modulação da expressão gênica em Leishmania, depende de elementos cis 

presentes na região 3’ não traduzida (3’ UTR). Esses elementos contêm sítios reconhecidos por 

proteínas ligantes de RNA (RBPs) que vão dirigir o destino da molécula de mRNA na célula 

(Fernández-Moya & Estévez, 2010). Além disso, RNAs não codificadores (ncRNAs) vêm sendo 

descritos como potenciais elementos regulatórios e importantes ferramentas para controle de 

processos biológicos diversos em organismos distintos. Recentemente, foi reportada a existência 

de ncRNAs putativos em Leishmania, que precisam ser efetivamente avaliados funcionalmente 

(Castro et al., 2017; Ruy et al, 2019). 

Este parasito, por ser um problema de saúde pública mundial, e também por suas 

particularidades genéticas desperta o interesse para a investigação de sua biologia e dos processos 

de interação com os hospedeiros. Nesse contexto, a genética reversa e todas as ferramentas geradas 
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desde o início da década de 

1990, em associação aos avanços tecnológicos que permitiram o sequenciamento de vários 

genomas e as análises de transcriptomas e proteomas vêm se mostrando relevantes para ampliar o 

conhecimento sobre os mecanismos moleculares do protozoário e sua interação com os 

hospedeiros. Dentre as várias ferramentas geradas, um marco importante recente foi o 

desenvolvimento de ferramentas e protocolos de edição de genoma usando o sistema CRISPR/Cas9 

(Doudna & Charpentier, 2014; Sollelis et al., 2015; Zhang et al., 2017; Beneke et al. 2017).  

Esses parasitos são aneuplóides e as análises de genoma e transcriptoma reforçam a 

importância da variação de ploidia ou somia (os cromossomos podem, individualmente, ter 

representação diferente no genoma) para o fenótipo do parasito. Também variação do número de 

cópias      dos      genes (CNV) leva à alteração da dosagem gênica que pode implicar em alterações 

do perfil de patogenicidade da linhagem      ou      espécie do parasito. No genoma do parasito, 

existe um grande número de genes que estão presentes em múltiplas cópias (Ivens et al., 2005) e a 

duplicação de genes      é um fator importante para a geração de parálogos; com eles, o parasito 

ganha em nível de expressão de um dado gene      ou pode resultar na perda ou aquisição de funções 

diversas e, portanto, de variabilidade genética. Dentre os genes duplicados no genoma, entre vários 

housekeeping e genes que codificam fatores de virulência, estão vários daqueles que codificam 

proteínas ribossômicas (RPs). 

 

 

1.4. Proteínas ribossômicas (RPs) 

As proteínas ribossômicas fazem parte da composição dos ribossomos. Além de sua função 

primária, recentemente, a várias RPs foram atribuídas funções extraribossômicas diversas 

(Moonlighting), exercndo papel regulatório em múltiplos processos celulares em diferentes 

organismos (Sim & Er, 2014, Warner & Mcintosh, 2009; Zhou et al., 2015).  

A maioria dos genes que codificam proteínas ribossômicas em levedura estão duplicados, 

com cópias idênticas ou muito similares, e relatos sobre nocaute de RPs informam que apenas um 

dos parálogos de uma proteína ribossômica leva a um fenótipo específico (Komili et al., 2007). 

Curiosamente, também em Leishmania a maioria dos genes que codificam proteínas ribossômicas 
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estão presentes como duas ou mais cópias (TriTrypDB, Almeida Bizzo et al., 2014; Laureano, 

2015) e a regulação da expressão desses genes pode ocorrer de forma distinta.  

A comparação de sequências de transcritos de cópias de dois genes que codificam para um 

mesmo produto revela que a sequência codificadora da proteína (CDS) é altamente conservada ou, 

em vários casos, idêntica, ao passo que as UTRs (Untranslated Region - regiões não traduzidas dos 

mRNAs) desses genes são divergentes. A divergência nessas regiões permite propor a hipótese de 

que a regulação da expressão de cada CDS possa ser distinta (Soto et al., 1993). As divergências 

internas às CDSs, por sua vez, podem resultar em diferenças funcionais entre parálogos. O modelo 

descrito por Dean et al. (2008) propõe a trajetória evolutiva para o surgimento de parálogos no 

genoma de S. cerevisiae. Nesse modelo, os autores sugerem que como resultado da duplicação de 

um gene é possível que: 1) devido à redundância de função, uma cópia seja perdida por meio de 

uma mutação inativadora, e 2) ocorra divisão de parte da função redundante entre as cópias e/ou, 

3) uma das cópias ganhe uma nova funcionalidade, conforme modelo ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2. Modelo proposto para a trajetória evolutiva de um par de genes duplicados no genoma. 

 

Os quadrados de cor cinza representam as funções e os círculos, os genes. As linhas pontilhadas conectam genes a 

funções às quais estão associados. Neste exemplo, o gene ancestral foi associado a três funções. Os genes duplicados 

(genes A e B) são redundantes para as três funções. Devido a essa redundância, é provável que uma cópia tenha sido 

perdida por meio de uma mutação, conforme mostrado no resultado à direita. E logo abaixo, estão ilustradas outras 

possibilidades, em caso de permanência dos dois genes: cada gene duplicado ganhou funcionalidade não redundante 

e agora é provável que o par persista. Neste exemplo, parte da função ancestral é dividida entre as duas duplicatas, 
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sendo que uma função redundante é mantida para ambas e uma das duplicatas (A) ganhou nova funcionalidade. 

Fonte: Dean et al. (2008).  

 

 

Por muitos anos, acreditou-se que as RPs quando não ligadas ao ribossomo, sofriam degradação 

rápida. No entanto, descobertas recentes apoiam a ideia de que estímulos extra ou intracelulares 

induzem estresse ribossômico, que perturba a biogênese dessa organela, resultando em um acúmulo 

de RPs livres na célula (Dolezal et al. 2017). Essas RPs livres podem  exercer funções 

extrarribossômicas na célula. Por exemplo, em Saccharomyces cerevisiae, RPs foram analisadas 

participando como sítio de seleção de brotamentos (Ni & Snyder, 2001) ou duração do ciclo de vida 

(Steffen et al., 2008). Além disso, diversas RPs foram reportadas participando de via de sinalização e 

desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Esses achados podem contribuir para o diagnóstico, 

prognóstico e desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas contra o câncer (Molavi et al. 2019). 

Nesse contexto, uma importante função extraribossômica é a atribuída à RPL13a, conservada em 

eucariotos. Essa proteína participa da formação do complexo GAIT, que regula a tradução de RNA 

mensageiros específicos diante de uma resposta inflamatória em humanos (Mazumder et al. 2003). 

 

Dessa forma, os achados de funções não canônicas para diferentes RPs em diversos 

organismos, nos instigaram a investigar proteínas ribossômicas no parasito Leishmania. Nosso 

objetivo foi analisar o produto de dois genes duplicados no genoma que codificam para RPs em L. 

major, tendo como abordagem a análise da expressão em diferentes condições em associação com 

a geração de parasitos nocaute para os parálogos destas RPs; esses estudos poderiam revelar 

possíveis funções extraribossômicas das proteínas estudadas. Foram duas as proteínas ribossômicas 

escolhidas, ambas presentes no genoma como cópias gênicas duplicadas; (I) RPS16 (RPS16_80 e 

RPS16_90), que apresentam transcritos com CDS idênticas e UTRs divergentes e (II) RPL13 

(RPL13_15 e RPL13_34), também duplicada e com divergência internamente à CDS  e UTRs.   
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

O presente estudo teve como objetivo principal investigar duas proteínas ribossômicas de 

Leishmania major, RPS16 e RPL13, para avaliar a modulação dos níveis de expressão, localização 

subcelular e possíveis funções extraribossômicas. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

I. Avaliar a expressão da RPS16 e RPL13 em Leishmania major utilizando parasitos 

contendo as cópias desses genes etiquetados (fusão de Myc às CDSs) nas fases de 

promastigotas procíclico e metacíclico, em condições axênicas; 

II. Analisar a localização subcelular das RPs, nas duas fases do ciclo de vida do parasito; 

III. Nocautear uma e outra cópia dos genes da RPS16 e RPL13 e analisar alterações 

fenotípicas em resposta a estresse nutricional; 

IV. Analisar para cada um dos nocautes, em nível de proteína, se há compensação de 

parálogos para RPS16 e RPL13, sob condições normais; 

V. Analisar a existência de possíveis modificações pós-traducionais nas isoformas de RPL13. 

VI. Analisar os perfis polissômicos e expressão das isoformas de RPL13 nas frações 

polissomais em condições normais e sob estresse nutricional. 
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3. METODOLOGIA 

Para o estudo das proteínas ribossômicas, geramos transfectantes etiquetados e nocautes para 

cada uma das RPs. Realizamos o nocaute das RPs a partir dos genes etiquetados. A confirmação 

dos parasitos transfectantes foi realizada por PCR e por Western Blotting. Uma vez conseguido os 

transfectantes, realizamos a análise da expressão, localização subcelular, análise da compensação 

de parálogos e análises fenotípicas na ausência de uma ou da outra RP. Na figura 3, é representado, 

resumidamente, as estratégias usadas o para estudo das RPs. 

 

Figura 3. Esquematização dos principais procedimentos realizados. 

 

Resumo das estratégias usadas nesse trabalho para estudo das RPs. 

 

Os itens seguintes detalham os procedimentos realizados para o estudo das RPs.  

 

3.1.  Cultivo de Leishmania major 

 Promastigotas de Leishmania major LV39 foram cultivados a 26°C em meio M199 (Sigma) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino inativado, 100 mM de adenina, 50 μg/mL de biotina, 

40 mM HEPES pH 7,4, 10 mg/mL de hemina, 50 U/mL de penicilina e 50 mg/mL de 

estreptomicina. Para as passagens seriadas e inóculos a cada experimento, as células foram 
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contadas em câmaras de Neubauer, diluindo-se o cultivo quantas vezes fosse necessário em PBS 

1X. Para selecionar os transfectantes de Leishmania major LV39, foram utilizadas as seguintes 

drogas: blasticidina, para os transfectantes etiquetados e puromicina, para os transfectantes 

nocaute. Ambas as drogas foram utilizadas a uma concentração de 20 μg /mL. 

 

 

3.2.   Enriquecimento de promastigotas metacíclicos 

O protocolo de enriquecimento de metacíclicos seguiu o de Späth e Beverley (2001), e 

consistiu em obter parasitos de culturas de 5 dias (fase estacionária) e centrifugar 10 mL de cultura 

em fase estacionária a 2000 x g por 10 minutos em TA (temperatura ambiente). Em um tubo falcon 

de 15mL, foi adicionada uma camada de 3mL de Ficoll 20% (dissolvido em H20), seguida de uma 

camada de 3mL de Ficoll 10% (50% M199 incompleto, 50% de uma solução de Ficoll 20%). O 

pellet de Leishmania foi ressuspendido em 3mL de meio M199 incompleto e adicionado como uma 

terceira camada no gradiente de Ficoll (para a montagem das camadas de Ficoll, o tubo falcon foi 

inclinado e o conteúdo, usando uma pipeta sorológica, foi despejado com cuidado na parede do 

tubo). Em seguida, foi feita uma centrifugação a 1.300 x g por 10 min em TA, com a aceleração da 

centrífuga com velocidade de 1 e a desaceleração de 0. A camada do topo foi retirada 

completamente Essa camada foi transferida para outro tubo e completada com PBS até encher o 

tubo Falcon de 15 ml (antes de adicionar o PBS, foi retirada uma pequena alíquota para observar 

a pureza dos metacíclios antes da lavagem). Foi feita uma centrifugação a 2.000 x g por 10 minutos 

em TA. O pellet foi ressuspendido em 1mL de PBS (ou meio de cultivo – dependendo da finalidade 

do experimento), seguido de contagem das células. A quantidade necessária de parasitos para o 

experimento desejado foi centrifugada. 

 

3.3. Geração dos transfectantes etiquetados e nocautes  

 Para gerar os parasitos transfectantes etiquetados ou nocautes para os genes das RPs, 

usamos a estratégia de edição genômica CRISPR/Cas9, baseada na metodologia descrita por 

Beneke et al. (2017). Essa metodologia, de forma resumida, consiste em ter o parasito expressando 

a enzima Cas9 e a T7 RNA polimerase e gerar DNA doador (amplificado a partir do plasmídeo 
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molde) e amplicons para síntese dos RNA guias (single guide, sgRNA). Em nosso laboratório, 

Lucas Lorenzon gerou o transfectante de Leishmania major LV39 expressando a enzima Cas9 e 

T7 RNA polimerase. Para a geração dos amplicons de DNA doador e RNA guias, usamos o banco 

de dados Leishgedit (http://www.leishgedit.net/Home.html) construído por Beneke et al. (2017) 

que permitem a escolha automatizada dos melhores dos primers para cada sequência alvo (Tabela 

1). Os plasmídeos utilizados foram os seguintes: pPLOT-mNG-blast-blast (Beneke et al., 2017), 

para etiquetar os genes e pTPuro (Beneke et al., 2017), para o nocaute dos genes. 

 Para amplificação das moléculas doadoras de DNA e amplicons de RNA guias, fizemos 

reações de PCR com as condições e reagentes descritos nas tabelas 2, 3 e 4. 

Tabela 1. Primers utilizados para geração dos transfectantes. 

Primers para etiquetar os genes 

 

 

 

 

Para 

gerar 

amplicon 

sgRNA 

G00_SG_Scaffold 

AAAAGCACCGACTCGGTGCCACTTTTTCAAGTTGA

TAACGGACTAGCCTTATTTTAACTTGCTATTTCTA

GCTCTAAAAC 

LmjF26.0880_sg1 gaaattaatacgactcactataggCTGAGTTGGAGATGCAAGAA

gttttagagctagaaatagc 

LmjF26.0890_sg1 gaaattaatacgactcactataggTGATGCTTTCACTCTAACCGg

ttttagagctagaaatagc 

LmjF.15.0200_SG_5' 

GAAATTAATACGACTCACTATAGGCTAGGAAAGG

CCATTTTTCAGTTTTAGAGCTAGAAATAGC 

LmjF.34.0860_SG_5' 

GAAATTAATACGACTCACTATAGGCAATTGAAGC

ATGCAAAGGCGTTTTAGAGCTAGAAATAGC 

LmjF.06.0410_SG_5' 
gaaattaatacgactcactataggTGGCGGAGAGAAACGAGTA

Ggttttagagctagaaatagc 

LmjF.06.0415_SG_5' 
gaaattaatacgactcactataggGGGGGGAGGGGGAGGGTTT

Ggttttagagctagaaatagc 

 

 

 

 

 

 

Para 

gerar 

DNA 

doador 

LmjF26.0880_tagF CTAACGCGCCAATATGCCCATGTATATCCCgtataatgc

agacctgctgc 

LmjF26.0880_90_tagR_

3myc_only 

CTTCAGCGCGTAGCTCTTGTCAGCGGGCATAGAAC

CGGAACCGGAAC 

LmjF26.0890_tagF 

 

CGCGTGTGCGCATCCATCGTGCAGTCACCCgtataatg

cagacctgctgc 

LmjF26.0880_90_tagR_

3myc_only 

CTTCAGCGCGTAGCTCTTGTCAGCGGGCATAGAAC

CGGAACCGGAAC 

LmjF.15.0200_myctag_F CTGTTTTACGACTCCCCTCCCACACCGTGAGTATA

ATGCAGACCTGCTGC 

LmjF.15.0200_myctag_

R 

GAACGCATCCTTGCGGCTAGGAAAGGCCATAGAA

CCGGAACCGGAAC 

LmjF.34.0860_myctag_F TCCCTTTCACCTCATCGCACGCACGCTCCTGTATA

ATGCAGACCTGCTGC 
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LmjF.34.0860_myctag_

R 

GCACGCATCCTTGCGGCTTGGGAAGGCCATAGAA

CCGGAACCGGAAC 

LmjF.06.0410_myctag_F 
TCTGTTCATCGCTTTCCTACTCTCTCGCCTgtataatgca

gacctgctgc 

LmjF.06.0410_myctag_

R 

GCGGGAGGAAGAGAGGGAGAGAGGGGTCATAGA

ACCGGAACCGGAAC 

Primers para nocaute dos genes 

 

 

 

Para 

gerar 

amplicon 

sgRNA 

G00_SG_Scaffold 

AAAAGCACCGACTCGGTGCCACTTTTTCAAGTTGA

TAACGGACTAGCCTTATTTTAACTTGCTATTTCTA

GCTCTAAAAC 

SG_5'_tagMYC* 
gaaattaatacgactcactataggCTGTGCCCCTAGCTTGCAGCg

ttttagagctagaaatagc 

SG_3'_S16_80_R 
gaaattaatacgactcactataggTACGATTGCGCGAGTGACTG

gttttagagctagaaatagc 

SG_3'_S16_90_R gaaattaatacgactcactataggATGCACCTCGCACGCTGCTTg

ttttagagctagaaatagc 

SG_3'_L13_15_R gaaattaatacgactcactataggTGGGTTCGTGAGAAGCGAGA

gttttagagctagaaatagc 

SG_3'_L13_34_R gaaattaatacgactcactataggATCGACACGACCACCCTGCA

gttttagagctagaaatagc 

 

 

 

Para 

gerar 

DNA 

doador 

LmjF26.0880_tagF CTAACGCGCCAATATGCCCATGTATATCCCgtataatgc

agacctgctgc 

S16_80_KO_R 
CGCGTGTGAGGGTTACGATTGCGCGAGTGAccaatttg

agagacctgtgc 

LmjF26.0890_tagF CGCGTGTGCGCATCCATCGTGCAGTCACCCgtataatg

cagacctgctgc 

S16_90_KO_R CTGCCATGCACGATCTCTCCACATCCTAAGccaatttga

gagacctgtgc 

LmjF.15.0200_myctag_F CTGTTTTACGACTCCCCTCCCACACCGTGAGTATA

ATGCAGACCTGCTGC 

L13_15_KO_R GAGAGACAGCGTGAAACAGTAGACAATCCTccaattt

gagagacctgtgc 

LmjF.34.0860_myctag_F TCCCTTTCACCTCATCGCACGCACGCTCCTGTATA

ATGCAGACCTGCTGC 

L13_34_KO_R 

TTCCAACAACGTCATGACGGCTAAGAACCGccaatttg

agagacctgtgc 

  Plasmídeos utilizados 

 pPLOT-mNG-blast-blast Usado para etiquetar os genes. Fonte: Beneke et al. (2017) 

 pTPuro Usado para nocaute dos genes. Fonte: Beneke et al. (2017) 
*Primer 5’ usado para gerar um dos RNA guias para nocaute de todos os genes etiquetados. 
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Tabela 2. PCR para amplificação das moléculas de DNA doador. 

 

Passo Etapa Temperatura Tempo 

1 Desnaturação inicial 98°C 30 segundos 

  2* Desnaturação 98°C 30 segundos 

 Anelamento 60°C 40 segundos 

 Extensão 72°C 2 min. 10 seg. 

3 Extensão final 72°C 5 minutos 

 Imersão 16°C ∞ 

*passo 2 do ciclo de amplificação foi repetido 35 vezes.  

 

 

Tabela 3. PCR para amplificação dos amplicons de sgRNA. 

 

Passo Etapa Temperatura Tempo 

1 Desnaturação inicial 98°C 30 segundos 

  2* Desnaturação 98°C 30 segundos 

 Anelamento 53°C 30 segundos 

3 Extensão 72°C 15 segundos 

 Imersão 16°C ∞ 
*passo 2 do ciclo de amplificação foi repetido 35 vezes.  

 

Tabela 4. Reagentes e suas  concentrações para amplificação do DNA doador e dos amplicons de sgRNA. 

Para DNA doador Para sgRNA 

 

Reagentes  Concentração Reagentes Concentração 

dNTPs 0,2 mM dNTPs 0,2 mM 

Plasmídeo molde 20 ng SG_forward 2 µM 

Primer F 0,2 µM G00_scaffold 2 µM 

Primer R 0,2 µM Phusion DNA pol 1 unid. 

Phusion DNA pol 2 unid. Tampão HF 1X 

Tampão HF 1X H2O q.s.p. 50 uL 

H2O q.s.p. 100 uL   
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3.4.  Transfecção 

 Astransfecções foram realizadas utilizando o equipamento AMAXA Nucleofector 2b 

(programa X-001). O protocolo de transfecção usado em nosso laboratório, é baseado na 

metodologia de Dean et al. (2015), com modificações. O ensaio de tranfecção consistiu em preparar 

o DNA a ser transfectado. Para tanto, o DNA doador e os amplicons de sgRNA foram precipitados 

e purificados (Acetato de Sódio 3M e Etanol 100% e 70%). Após a secagem, foram ressuspendidos 

em 32μL de água ultra-pura e uma alíquota de 2μL foi usada para eletroforese em gel de agarose 

para checagem da amplificação do DNA doador e os amplicons de sgRNA. 30μL de tampão de 

transfecção2X foi adicionado (fazendo com que a solução de DNA ficasse na concentração ideal 

de tampão – ou seja, Roditi 1X [Na3PO490 mM, KCl 5 mM, CaCl2 0,15 mM, HEPES 50 mM, pH: 

7,3]), totalizando um volume de 60 μL. Foram usados 2x107 parasitos por transfecção e 

centrifugados a 2.000 x g por 10minutos em TA. O pellet foi ressuspendido com 1/5 do volume 

inicial de tampão de transfecção 1X e centrifugado novamente. Em seguida, o pellet foi 

ressuspendido em tampão de transfecção 1X (100 μL/2x107 parasitos) e 100 μL da suspensão foram 

adicionados a uma cubeta (gap de 0,2 cm). O DNA foi adicionado à cubeta, misturado e levado ao 

equipamento AMAXA. A suspensão com os parasitos foi transferida para 10 mL de meio M199 

líquido, pré-aquecido, sem droga de seleção; a cultura foi mantida à 26 graus centígrados overnight. 

No dia seguinte, os parasitos foram centrifugados e plaqueados em M199 sólido (1% ágar nobre, 

1.2 μg/mL biopterina) contendo as respectivas drogas para selecionar os transfectantes.  As 

colônias dos transfectantes quando crescidos nas placas sólidas eram transferidas para placas de 24 

poços com meio M199 para triagem.  

 

 

3.5.  Extração de DNA de Leishmania major 

 Para triagem dos transfectanes, usamos dois protocolos de extração de DNA: 1) o kit de 

extração de DNA Qiagen DNeasy (69506), para análise de poucos clones, e 2) o protocolo descrito 

por Rotureau et al. (2005) modificado, para triagem de muitos clones.  

 O segundo protocolo consistiu em centrifugar 1 mL do cultivo de L. major por 7 minutos, 3°C, 

2.000 x g. Em seguida, o sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido em 200 μL de 

tampão de lise (Tris 10 mM, SDS 0.5%, EDTA 5 mM, NaCl 200 mM, proteinase K 100 ug/mL) e 



 
PA
GE 
14 

 

incubado a 55°C por 30 minutos. Um volume de 600 μL de etanol absoluto e 25 μL de acetato de 

sódio 3M foi adicionado, seguido de incubação a -20°C por 10 minutos e centrifugação por 20 

minutos 3°C, 16000xg. O sobrenadante foi descartado, 500 μL de etanol 70% foi adicionado ao 

pellet e os tubos foram centrifugados por 10 minutos, 3°C, 16.000 x g. Os tubos foram deixados 

abertos para secagem do etanol. Após a secagem, o pellet foi ressuspendido em 100 μL de TE (Tris 

10 mM, EDTA 0.1 mM). Após a extração do DNA dos transfectantes, realizamos as PCRs para 

analisar se os clones eram homozigotos ou heterozitos para inserção da etiqueta ou nocaute dos 

genes das RPs. 

 

3.6.  Imunofluorescência 

 Para analisar a localização subcelular das RPs, fizemos ensaios de  imunofluorescência, 

como descrito por Damasceno et al. (2018), com modificações. Para tanto, preparamos as lâminas 

adicionando 30 μl de polilisina (p4707 - Sigma) em na lâmina. Uma quantidade de 1,5x106 células 

foi centrifugada a 1.400 x g por 5 minutos a TA, seguido de lavagem com 500 μl de PBS 1X. O 

pellet de células foi ressuspendido em 500 μl de PBS 1X com 3% paraformaldeído e deixado por 

10 minutos a TA no agitador do tipo gangorra. A suspensão foi submetida a centrifugação a 1.200 

x g por 2 min a TA, o sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido em 500 μl PBS 1X, 

seguido de uma centrifugação a 1200xg por 2 minutos a TA. O pellet de células foi ressuspendido 

em 100 μl PBS 1X 0,1% glicina, e 30 μl foram adicionados a cada pocinho da lâmina, μdeixando 

por 30 minutos para a adesão das células. Após esse tempo, os 30 μl de células foram retirados e 

descartados e foi adicionado 30 μl da solução de PBS 1X 0,2% TRITON por 5 minutos a TA para 

a permeabilização das células. Foram feitas 5 lavagens com 30 μl de PBS 1X. O bloqueio foi feito 

com 30μl com solução de PBS 1X 1% BSA 0,2% Tween20 por 30 minutos. Após o bloqueio, foi 

feita a incubação com o anticorpo primário (anti-Myc,1:4.000, Sigma C3956) diluído na mesma 

solução de bloqueio, por duas horas. Após essa incubação, foram feitas 5 lavagens com PBS 1X. 

A incubação com o anticorpo secundário (anti-mouse conjugado com Alexa 488 goat – Invitrogen 

A1100, diluição de 1:500 em PBS 1X) por 30 minutos. Após 5 lavagens com PBS 1X, foram 

adicionados 30 μl de HOESCHT – Invitrogen H3570, diluído em PBS 1X e incubado por 15 

minutos. Foram feitas 5 lavagens com PBS 1X. O meio de montagem (Invitrogen P36934) foi 

adicionado a cada poço da lâmina. Em seguida, a lamínula foi adicionada e selada com esmalte. 

As amostras foram mantidas a 4°C até as análises em microscópio. As imagens foram adquiridas 
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em microscópio de fluorescência Leica DMI6000B e processadas utilizando o software Fiji Image 

J (https://imagej.net/Fiji/Downloads). 

 

3.7.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Uma quantidade de 107 parasitos foi fixada por 2 horas em solução contendo paraformaldeído 

e glutaraldeído 2% em tampão PBS suplementado com 0,9 mM de CaCl2 e 0,5 mM de MgCl2 em 

temperatura ambiente. Os parasitos foram pós-fixados em OsO4 2% por 2 horas em temperatura 

ambiente e incubados com uma solução de tiocarbohidrazida (TCH) durante 10 minutos. As células 

foram desidratadas com etanol e acetona. Em seguida, foram montadas em suporte e submetidas à 

metalização com cobertura de ouro. As células foram analisadas no microscópio eletrônico de 

varredura (JEOL-JSM-5200).  A preparação de pós fixação, montagem captura de imagens foram 

realizadas no laboratório Multiusuário de Microscopia Eletrônica (Departamento de Biologia 

Celular, Molecular e Bioagentes Patogênicos, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, 

pelos técnicos responsáveis Maria Dolores e José Augusto).  

 

3.8.  Extração de proteínas 

Para extração de proteínas, 2mL da cultura de L. major foram centrifugados por 7 minutos, 

3°C, 2.000 x g. O pellet foi lavado com 500 μL de PBS1x/cOmplete1x (Roche 11836153001) 

gelado e ressuspendido com tampão de extração (SDS 2%, 50 mM Tris-Cl pH 7,4, 1 mM PMSF, 

1x cOmplete), para cada 1x106 parasitos, foi usado 10 μL do tampão. As amostras foram fervidas 

por 10 minutos e, em seguida, foram transferidas e mantidas em gelo por 5 minutos. As amostras 

foram centrifugadas por 10 minutos, 3°C, 16.000 x g, e o sobrenadante foi transferido um novo 

tubo. As amostras foram congeladas a -20°C. 

 

 

3.9.  Western Blotting 

As proteínas foram quantificadas em espectrofotômetro Nanodrop One (Thermo Scientific), 

utilizando, absorbância a 280 nm para realização de Western Blotting. As concentrações de 
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proteínas das amostras foram padronizadas, sendo diluídas em  tampão de extração. A cada 

amostra, foi adicionado tampão de amostra (350 mM Tris-Cl pH 6.8, 30% glicerol, 10% SDS, 

0.12 mg/mL azul de bromofenol, 6% b-mercaptoetanol) e, em seguida, foram fervidas por 3 

minutos. Trinta ug dos extratos proteicos de L. major foram fracionados SDS-PAGE (gel de de 

poliacrilamida 12%). Após o fracionamento das proteínas, foi feita a transferência em membranas 

de nitrocelulose (GE Healthcare 10600003) por 3horas a 60 volts, usado a cuba de transferência 

BIO-RAD (Mini-PROTEAN Tetra System). Após a transferência, as membranas foram 

bloqueadas por 1 hora com TBS-T (tampão Tris-salina-Tween: Tris 10 mM, NaCl 100 mM, pH 

7,6, Tween20 0.1%) contendo 5% de leite em pó. Foi feita uma lavagem com TBS-T. Para a 

incubação com o anticorpo primário, usamos os seguintes anticorpos: α-Myc (1:4.000, Sigma 

C3956), para análise das proteínas etiquetadas e α -EF1α: (1:80.000, Merck 05-235), como 

controle de carregamento de proteína. Ambos os anticorpos primários foram diluídos em solução 

de TBS-T com 2,5% de leite em pó e incubados por 1 hora em temperatura ambiente. Foram feitas 

3 lavagens com TBS-T, seguidas de incubação com anticorpo secundário por 1 hora em 

temperatura ambiente. Os experimentos foram revelados utilizando o kit GE RPN2232, e as 

imagens foram obtidas no equipamento GE ImageQuant LAS 4000. 

 

3.10. Imunoprecipitações 

 Uma quantidade de 5x108  transfectantes etiquetados com Mycforam centrifugados por 10 

minutos, 2000xg e 4°C, seguida de uma lavagem com 20 mL de PBS1X gelado. As células foram 

centrifugadas por10 minutos, 2000xg e 4°C e o sobrenadante foi descartado. Os parasitos foram 

ressuspendidos em 1 mL do tampão de lise (Tris-Cl, pH 8.0, 20 mM; NaCl 150 mM; Triton X-100 

0.50%; EDTA 0.5 mM e cOmplete mini 3X). As amostras foram congeladas em N2 por 3 minutos 

e os eppendorfs foram deixados no gelo para descongelar. Os parasitos foram lisados passando a 

suspensão em seringa 27G por 20 vezes. 4U de Turbo DNAse foi adicionado a cada amostra. As 

amostras foram centrifugadas por 10 minutos, 10.000 x g e 4°C. Em seguida, o sobrenadante foi 

transferido para um novo tubo e o pellet foi descartado. 

 Para excluir as proteínas que se ligam inespecificamente às beads, primeiro, 30 μL das 

beads foi transferido para um tubo de 1.5 mL e lavado 3 vezes com TBS-T 0.05% usando uma rack 

magnética, e em seguida, o extrato proteico foi incubado com as beads por 1 hora a 4°C com 
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agitação. Para ligação dos anticorpos às beads, 100 μL das beads foi lavado 3 vezes com TBS-T 

0.05%, seguido de uma lavagem com tampão de lise. Após isso, adicionamos 500 μL de tampão 

de lise contendo o de anticorpo anti-myc (1:500), deixando incubado por 1 hora à TA com rotação. 

Após as duas incubações anteriores, o extrato de proteínas foi incubado com as beads (com os 

anticorpos liagados) por 4 horas a 4°C com rotação. Após essa incubação, foram feitas 6 lavagens 

com 1 mL de TBS-T 0.05%. 60 μL de tampão Laemmli foi adicionado às beads e os tubos foram 

fervidos por 5 minutos. As proteínas foram coletadas e congeladas até o envio para identificação.  

 Antes do envio das amostras para as análises, fizemos uma validação, por Western Blotting, 

para verificar se o experimento tinha dado certo. Para tanto, usamos uma alíquota do lisado celular 

antes da incubação com as beads (Input), após incubação com as beads (FlowThrough) e uma 

alíquota das proteínas eluídas, que se ligaram às beads. 

 

3.11. Análise da viabilidade celular sob condição de estresse nutricional 

Esse ensaio foi realizado por José Carlos Quilles Jr (PD-FAPESP-2020/00088-9), devido a 

sua experiência e habilidade em realizar tal experimento. Promastigotas procíclicos (no 2° dia de 

cultura) foram contados e diluídos para 107 cel/mL em M199. 100 µL da solução foi adicionada 

por poço em placa de 96 poços, fazendo um controle (células não estressadas) para cada uma das 

linhagens utilizadas, pT007 e os 4 transfectantes nocautes para cada uma das RPs. A placa foi 

centrifugada a 2.000 x g por 10 minutos em temperatura ambiente e o pellet foi ressuspendido em: 

100 µL M199, para as células controle (células não submetidas ao estresse):  e 100 µL PBS, para 

as células em tratamento (células submetidas ao estresse). As placas foram incubadas por 4 horas 

a 26°C. Após o período de incubação, foi feita uma centrifugação a 2.000 x g por 10 minutos e o 

pellet foi ressuspendido em 100 µL M199 contendo MTT (1 mg/mL), seguido de incubação a 26°C 

por 4 e 24 horas para recuperação celular. Após incubação, a placa foi centrifugada a 2.000 x g por 

10 minutos e o pellet foi ressuspendido em 100 µL de DMSO para solubilização dos cristais de 

MTT (brometo de 3-4,5-dimetil-tiazol-2-il-2,5-difeniltetrazólio). A leitura das placas foi feita no 

espectrofotômetro do Laboratório de Imunidade Inata e Patogênese Microbiana (Prof. Dario 

Zamboni) a 570 nm. A análise dos resultados, para cada amostra (cinco poços/amostra), a média 

da absorbância dos poços das células controle (não submetidas ao estresse) foi considerada como 

100% de viabilidade e comparada com a média dos poços das células submetidas ao estresse em 

PBS. 
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3.12. Análise do perfil de polissomos  

Esse ensaio também foi realizado por José Carlos Quilles, em colaboração da profa. Fabíola 

B. Holetz (ICC-FIOCRUZ), que forneceu toda a estrutura para a realização desse experimento.  

O perfil de polissomos foi obtido através de centrifugação de extratos celulares em gradientes de 

densidade de sacarose. Para isso, foi usada uma quantidade de 109 células em fase promastigota 

procíclico e sob estresse nutricional (PBS por 2horas). As células foram incubadas com 100µg/mL 

de cicloheximida por 10 minutos em temperatura ambiente, seguido de centrifugação de 7.000 x 

g por 10 minutos a 4 °C e lavadas duas vezes com tampão TKM (Tris-HCl 10 mM pH 7,4; MgCl 

2 10 mM e KCl 300 mM ) suplementado com 10 µg/ml de cicloheximida. As células foram 

suspensas em 900 µL de TKM suplementado com 100 µg/mL de cicloheximida, 10 µg/mL de 

heparina 10 µM de E-64 e 1 mM de PMSF. A suspensão foi transferida para novo tubo contendo 

100 µL de tampão de lise (tampão TKM acrescido de 10% de NP-40 e 2M de sacarose). O lisado 

celular foi centrifugado a 16.000 x g por 5 minutos a 4 °C e o sobrenadante foi adicionado no topo 

do gradiente de sacarose linear (15 - 55%) preparado em tampão. O gradiente foi centrifugado a 

39.000 rpm por 2 horas a 4 °C em ultra centrífuga Beckman com rotor SW40.  

Nos ensaios de dissociação de polissomas com puromicina, 109 células em promastigota 

procíclico e sob estresse nutricional foram incubadas com 2 mM de puromicina por uma hora a 28 

°C. Após a incubação, as células foram centrifugadas a 7.000 x g por 10 minutos a 4 °C e lavadas 

duas vezes com tampão TKM-P (Tris-HCl 10 mM pH 7,4; MgCl 2 2 mM e M KCl 500) . As 

condições de lise foram as mesmas usadas para os testes com cicloheximida alterando-se apenas a 

composição do tampão de lise (tampão TKM-P acrescido de 10% de NP-40, 2 M de sacarose e 2 

mM de puromicina). O sobrenadante obtido após a lise foi adicionado no topo do gradiente de 

sacarose preparado com tampão TKM-P e centrifugado em ultracentrífuga como descrito 

anteriormente. Após a centrifugação dos gradientes de sacarose, 500 µL de cada fração foram 

coletados utilizando o equipamento ISCO. Este equipamento coleta e quantifica frações de 

gradientes de densidade e fornece um perfil de absorbância contínuo (filtro 256 nm) à medida que 

as frações são coletadas. O fracionamento é obtido com a introdução de uma solução pesada 

(sacarose 60%) que é injetada perfurando-se a base do tudo que contém o gradiente previamente 

centrifugado. As frações foram aplicadas em gel SDS-PAGE, submetidas à eletroforese e ensaios 

de Western blotting com α-Myc: anticorpo monoclonal Myc-Tag (9B11) Mouse, Cell Signaling, 

(1:4.000). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Proteínas Ribossômicas em estudo 

Inicialmente escolhemos estudar duas proteínas ribossômicas de L. major; (I) RPS16, cujas 

cópias gênicas são referidas como RPS16_80 e RPS16_90). Reforça-se que as suas CDS são 

idênticas e as UTRs divergentes (Figura 4A) e (II) RPL19, cujas cópias gênicas são referidas como 

RPL19_10 e RPL19_15, e que têm divergências internamente à CDS, além daquelas presentes nas 

UTRs (Figura suplementar 1A). No decorrer da primeira fase de execução de nosso trabalho, 

surgiram dificuldades no desenvolvimento de ferramentas para análise de RPL19: (i) obtivemos 

sucesso na inserção da etiqueta para somente um de seus genes, o que codifica a isoforma 

RPL19_10 (Figura suplementar 1B), mas, a isoforma de  RPL19_10 não foi observada conforme 

o tamanho predito (apresentou um tamanho superior ao descrito na literatura (Figura suplementar 

1D) e, (ii) nas várias tentativas de etiquetar a outra cópia, a RPL19_15, observamos a amplificação 

de um fragmento diferente do predito (Figura suplementar 1C). As inconscistências e dificuldades 

na geração das ferramentas necessárias para analisar as proteínas RPL19 podem estar associadas à 

algum erro de montagem do genoma, sequência ou anotação do número de cópias do gene. 

Concluímos que para entender e contornar os problemas associados ao locus da RPL19 quanto à 

montagem ou anotação demandaria um tempo que não disporíamos para finalizar o mestrado e, por 

isso buscamos outra proteína ribossômica que apresentasse divergência interna à CDS. 

No arsenal de proteínas ribossômicas que apresentam somente as UTRs divergentes, 

escolhemos a RPS16, pois já vem sendo estudada no laboratório. Felipe F. Castro (Doutorado 

FAPESP-12/17025-3, CASTRO et al., 2017) observou que de um dos transcritos emerge um 

pequeno transcrito independente de ~150 nucleotídeos (nomeado ODD3), que vem sendo 

investigado como um ncRNA regulatório putativo (Figura suplementar 2A). Além da existência de 

um transcrito independente, que tem origem na 3’UTR de somente um dos genes LmjF.26.0890, 

foi demonstrado também que o nível do transcrito de cada um dos genes é distinto (Figura 

suplementar 2B).  

Para cumprir nosso objetivo de estudar duas RPs, uma das quais com diferenças na 

sequência de aminoácidos, incluímos outra RP, a RPL13. Esta também está duplicata no genoma 
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de L. major (referidas aqui como RPL13_15 e RPL13_34) e, semelhante à RPL19, os seus genes 

apresentam divergências tanto nas UTRs, como nas CDSs (Figura 4B). 
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Figura 4. Representação das semelhanças e divergências entre os parálogos codificadores das 

proteínas RPS16 e RPL13.  

 
 

Análise dos transcritos das Proteínas Ribossômicas estudadas. A:Visualização do alinhamento dos genes codificadores 

da proteína ribossômica RPS16. B:Visualização do alinhamento dos genes e regiões codificadores da proteína 



 
PA
GE 
14 

 

ribossômica RPL13 (E). As sequências anotadas em tons de azul representam as regiões idênticas e outras divergentes 

(divergência em somente dois aminoácidos). Os nucleotídeos identificados em vermelho representam, 

respectivamente, os códons de início e término da sequência a ser traduzida (CDSs idênticas); as sequências anotadas 

em tons de azul representam as regiões 5’ UTR e 3’ UTR, que têm regiões idênticas e outras divergentes, como 

evidenciado pela tonalidade do azul. Visualização do resultado do alinhamento feito com o programa Clustal Omega. 

Fonte: Análise feita por Rubens 

 

Observamos que as substituições de bases implicaram em divergência de dois resíduos de 

aminoácidos entre as duas isoformas de RPL13, conforme mostrado no alinhamento (Figura 4C). 

Ao analisar essa diferença, ressalta-se que a divergência leva às substituições de um resíduo de 

Glicina (G) por Serina (S) e de uma Fenilalanina (F) por Cisteína (C). A Serina é um aminoácido, 

que diferente da glicina, é passível de sofrer modificações pós-traducionais e a Cisteína é 

importante para o estabelecimento de pontes dissulfeto. Dessa forma, isso nos despertou um 

interesse em averiguar a possibilidade de divergência funcional entre as duas cópias.  

 

 

4.2. Geração dos parasitos transfectantes com as RPs etiquetadas 

Para edição genômica, utilizamos o sistema CRISPR/Cas9 (Doudna & Charpentier, 2014). 

Recentemente essa estratégia foi adaptada para a edição do genoma de Leishmania e, dentre as 

metodologias desenvolvidas para o parasito (Zhang e Matlashewski, 2015; Lander et al., 2015), a 

utilizada por Beneke et al. (2017) mostrou-se mais eficiente em nosso laboratório. Essa 

metodologia consiste em (I) ter o parasito expressando a enzima Cas9 e a T7 RNA polimerase; (II) 

gerar um amplicon com o promotor da T7 RNA polimerase e uma sequência locus-específica para 

síntese do RNA guia (sgRNA) in vivo, para direcionamento do sítio de clivagem pela Cas9 e (III) 

amplificar a sequência do DNA doador, contendo a sequência para etiquetar ou nocaute do gene 

alvo. Todo o conjunto de plasmídeos necessários para executar o protocolo foram gentilmente 

cedidos por Eva Gluenz, Beneke et al. (2017). 

Para a geração do parasito expressando a enzima Cas9 e a T7 RNA polimerase, Lucas 

Lorenzon (FAPESP 16/00969-0), em nosso laboratório, utilizou o plasmídeo pT007. Esse 

plasmídeo foi desenhado para que a construção de interesse fosse integrada no locus de β-tubulina 

de Leishmania. Seguindo a estratégia descrita por Beneke et al. (2017), o plasmídeo foi linearizado 

e transfectado em L. major LV39 (Figura 5A). Como a Cas9 está etiquetada com o epítopo Flag, 
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fiz um ensaio de Western Blotting para confirmar sua expressão na linhagem parental usada nesse 

trabalho. Esse ensaio de Western Blotting (Figura 5B) ainda não havia sido feito e até então os 

transfectantes de L. major expressando a Cas9 haviam sido confirmados somente pela seleção 

usando a droga higromicina B, já que na construção para Cas9 e T7 RNApol está incluso um gene 

que confere resistência a esta droga. O transfectante expressando Cas9 e T7 RNApol em L. major 

LV39, a linhagem parental para etiquetar os genes das RPs, é referido aqui como pT007. 

Para analisar a expressão e localização subcelular das proteínas ribossômicas, cada um de 

seus genes foi etiquetado na porção N-terminal (amino-terminal). Para tanto, utilizamos uma 

construção (molécula doadora de DNA amplificada a partir do plasmídeo pPlot (Beneke et al. 

(2017) contendo o gene que confere resistência à blasticidina, e uma sequência que codifica 3 

epítopos de Myc (Figura 5D).  Uma vez feitas as PCRs para síntese dos amplicons do DNA doador 

e do RNA guia, a amplificação destes templates foi avaliada por eletroforese (Figura 5E). 
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Figura 5. Estratégia para edição genômica em L. major LV39. 

     

 

A: Representação da amplificação do gene que codifica a enzima Cas9 (etiquetada com o epítopo Flag), o gene da T7 

RNA polimerase e o gene que confere resistência à Higromicina B, amplificados a partir do plasmídeo pT007 e 

inserção no locus de β-tubulina em L. major, ferramenta gerada por Lucas Lorenzon. B: Confirmação da expressão de 

Cas9 por Western Blotting na linhagem parental L. major LV39, identificada como pT007 e comparada com a linhagem 

selvagem, WT. Fonte: este trabalho. C: representação do processo de síntese do template do RNA guia contendo o 

promotor da T7 RNA polimerase, a região alvo e a sequência correspondente ao scaffold, que compõe o sistema 

CRISPR/Cas9, figura extraída de Beneke et al. (2017). D: Representação da amplificação (a partir do plasmídeo pPlot) 

e inserção da tag 3xMyc (3 epítopos de Myc) ao locus do gene que codifica para uma dada proteína RP (Gene X). 

Onde: BLAST (Blasticidin-S deaminase) é o gene que confere resistência à blasticidina, empregado como marcador 

de seleção das células transfectadas; os retângulos em verde representam a região de homologia ao local de inserção 



 
PA
GE 
14 

 

da sequência e a tesoura representa o local de corte pela Cas9, direcionado por um RNA guia. E: Produto de PCR com 

doadores de DNA e amplicons de RNAs guias para adição de tag Myc para os genes que codificam para as RPS16 

(canaletas 1 e 2). α-Flag: Anticorpo anti-tag Flag (1:4.000); α-EF1-α: anticorpo anti-EF1-α (fator de elongação de 

tradução 1α, 1:80.000, Merck 05-235), controle de carregamento do gel; M: marcador de tamanho molecular de DNA, 

como apontado à esquerda da imagem e kbp: Kilobase pairs  

 

Após a transfecção e coleta dos clones, extraímos DNA genômico dos mesmos para a 

triagem daqueles que tiveram a tag 3xmyc inserida em ambos os alelos (gerando parasitos 

homozigotos) para cada um dos genes de interesse. A Figura 6 mostra a inserção da tag 3xmyc nos 

loci dos genes que codificam para as RPS16 (RPS16_80 e RPS16_90) e RPL13 (RPL13_15 e 

RPL13_34) em comparação à amplificação do gene na linhagem selvagem, representado por WT. 

A região no genoma complementar aos primers está representada pelas setas, situadas ao lado da 

imagem de cada gel com o produto da PCR, além do tamanho esperado para cada fragmento 

amplificado. Obtivemos os transfectantes homozigotos para todos os 4 genes (Figura 6). 

Os dois genes que codificam para RPL13 (RPL13_15 e RPL13_34) apresentam tamanhos 

muito próximos entre si (Figura 6D e 6E) e, para garantir que quando etiquetamos uma cópia de 

um dos genes de RPL13, a outra permanece intacta, fizemos a amplificação de cada gene etiquetado 

e não etiquetado para ambas as cópias. Dessa forma, observamos que, no clone etiquetado para 

RPL13_15, o gene de RPL13_34 permanece intacto, conforme comparação com a linhagem 

selvagem (painel inferior da figura 6D). A mesma análise foi feita para o gene RPL13_34 

etiquetado (painel inferior da Figura 6E). 
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Figura 6.  Confirmação da inserção das etiquetas nos genes de RPS16 e RPL13. 

 

A: Representação da construção usada para etiquetar os genes das RPs e seu respectivo tamanho em kbp (milhares 

de pares de bases). Produto de PCR confirmando a inserção das etiquetas para os genes que codificam as isoformas 

de RPS16_80 (B) e RPS16_90 (C), RPL13_15 (D) e RPL13_34 (E). O tamanho do gene etiquetado corresponde à 
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junção do tamanho do gene sem a etiqueta (WT) mais a construção usada para etiquetar os genes. Os painéis 

inferiores em D e E apresentam PCR controle para comprovar que somente uma das cópias de RPL13 havia sido 

etiquetada em ambos os alelos (vide texto explicativo). WT: linhagem selvagem; C-: controle negativo (sem DNA). 

As setas representam o local de ligação dos primers para amplificação da sequência e os tamanhos esperados para 

cada gene WT e o gene etiquetado. M: marcador de tamanho molecular do DNA, conforme tamanhos dos 

fragmentos descritos na imagem e kbp: Kilobase pairs. 

 

Em nossas transfecções, conseguimos clones heterozigotos (genes com a etiqueta em 

somente um de seus alelos) e clones homozigotos (com a etiqueta em ambos os alelos), mas 

somente os homozigotos foram usados para os ensaios de análise de expressão de proteína, já que 

nosso objetivo era comparar o nível da proteína de cada isoforma das RPs.  

 

4.3. Geração dos transfectantes nocautes para cada um dos genes das RPs 

Na busca de compreender se as RPs duplicadas exerceriam a mesma função canônica em 

Leishmania, analisamos o fenótipo, quando uma ou outra cópia de cada uma das RPs está ausente. 

Para isso, fizemos o nocaute (KO) dos genes etiquetados (Figura 7A). A proposta e planejamento 

desta estratégia foi contribuição de Lucas Lorenzon, e tem como vantagens o fato de que; (I) para 

a clivagem da região 5’ dos genes necessitamos de um único RNA guia para todos os genes 

etiquetados, já que o doador usado para etiquetar é comum a todos e, (II) que para a comprovação 

do nocaute, em associação à análise da anatomia do locus, por PCR, um ensaio de Western Blotting 

revela a ausência da proteína etiquetada.  

Para confirmar o nocaute dos genes das RPs, primeiro realizamos a confirmação por PCR. 

Essa confirmação foi realizada de duas maneiras: 1) por presença de amplicon, confirmando a 

inserção do DNA doador contendo o gene de resistência para puromicina, e 2) por ausência do 

gene endógeno, pelo emprego de primers complementares a sequências da 5’UTR e da CDS de 

cada gene. O uso desta estratégia de confirmação se justifica, pois aumenta a confiabilidade de que 

outra duplicação gênica não tenha ocorrido, já que duplicação de sequências ou amplificação 

gênica de regiões restritas ou mais amplas são eventos comuns em Leishmania (REIS-CUNHA et 

al. 2018, SINHA et al. 2018). Vale ressaltar que como controle de linhagem parental, usamos o 

transfectante com o gene etiquetado, já que o nocaute foi realizado a partir dessa linhagem (Figura 

7).  Além da confirmação por PCR, averiguamos o nocaute dos genes também por Western Blotting 

(Figura 7F e 7G). 
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Figura 7.  Confirmação de nocaute dos genes etiquetados. 
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A: Estratégia para nocaute dos genes de RPs etiquetados. Representação da inserção amplificação (a partir do 

plasmídeo pTPuro) da molécula doadora de DNA para nocaute do gene que codifica para uma dada RP (Gene X). 

Onde: PURO (puromycin N-acetyl-transferase) confere resistência à puromicina, empregado como marcador de 

seleção das células transfectadas; os retângulos em verde representam a região de homologia ao local de inserção do 

DNA doador e as tesouras representam os locais de corte pela Cas9, direcionado por dois RNAs guias. Confirmação, 

por PCR, do KO dos genes etiquetados para as RPS16_80 (B); RPS16_90 (C); RPL13_15 (D) e RPL13_34 (E). As 

setas representam o local de ligação dos primers para amplificação da sequência (que incluem os que anelam dentro e 

fora da CDS) e, logo abaixo, estão os tamanhos esperados para cada amplicon. *Fragmento referente à ampliação do 

gene de S16_80, já que ambos os genes estão em tandem (S16_90 está upstream e S16_80, downstream) e possuem 

CDSs idênticas. Tamanho amplificado para S16_80, nesse caso, é de ~ 3,5Kbp. M: marcador de peso molecular de 

DNA, conforme tamanhos dos fragmentos descritos na imagem e kbp: kilopares de bases. Western Blotting para análise 

do KO das RPS16 (F) e RPL13 (G) etiquetadas. TAG: extrato proteico de transfectante com a proteína etiquetada e 

KO: extrato proteico de transfectante nocaute para a proteína etiquetada. M: Marcador molecular com seus respectivos 

tamanhos em Kilodaltons (KDa); pT007: linhagem expressando Cas9/T7. α-myc: Anticorpo anti-myc (1:4.000, Sigma 

C3956); α-EF1α: anticorpo anti-EF1-α (fator de elongação de tradução 1α, 1:80.000, Merck 05-235), como controle 

de carregamento do gel. 

 

 

Como já foram obtidos e descritos efeitos deletérios para nocautes de parálogos de RPs 

(BORKIEWICZ et. Al., 2019), ainda que nem sempre ocorram (WAWIORKA et. Al., 2016), além 

de fazer o nocaute de uma ou da outra RP, tentamos obter o duplo nocaute das duas isoformas das 

RPS16 em estudo.  Como os genes estão em tandem no cromossomo 26 de L. major, optamos por 

tentar o KO de ambos os genes de uma única vez (Figura 8A). Para confirmação dos clones, usamos 

primers que se ligam ao sítio de corte para KO da sequência (Figura 8B) e primers que anelam na 

5’UTR de RPS16_90 (Figura 8C) e RPS16_80 (Figura 8D) combinados com o outro primer que 

anela na CDS. Os três clones homozigotos analisados para inserção da molécula doadora, 

apresentaram duplicação de ambas as RPs. A ostra a análise de um desses clones permite observar 

que, embora tenha ocorrido a substituição gênica desejada, são observados amplicons de tamanho 

comparável àqueles presentes na linhagem selvagem (Figura 8). 
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Figura 8. Tentativa de duplo nocaute das RPS16. 

 

A: Estratégia para tentativa de duplo nocaute dos genes parálogos de RPS16. Representação da inserção (amplificada 

a partir do plasmídeo pTPuro) da molécula doadora de DNA para nocaute dos dois genes de RPS16. Onde: PURO 

(puromycin N-acetyl-transferase) confere resistência à puromicina, sendo empregado como marcador de seleção das 

células transfectadas; os retângulos em verde representam a região de homologia ao local de inserção do DNA doador 

e as tesouras representam os locais de corte pela Cas9, direcionado por dois RNAs guia. Análise de um transfectante 

que sofreu duplicação gênica para as duas RPS16 quando tentamos fazer o duplo KO. Clone C1 sendo analisado por 

3 estratégias diferentes: 1) confirmação da inserção da molécula doadora para seleção dos clones (B), para essa 

confirmação, usamos primers que anelam na 5’UTR de RPS16_90 e um primer comum (*), que anela na 3’UTR de 

RPS16_90 (permite a amplificação do amplicon 1) e na 3’UTR de RPS16_80 (permite a amplificação do amplicon 2) 

; 2) confirmação da presença do gene RPS16_90 (C) e 3) confirmação da presença do gene RPS16_80 (D). WT: 

linhagem selvagem; C-: controle negativo. M: marcador de peso molecular de DNA, conforme tamanhos dos 

fragmentos descritos na imagem e kbp: kilopares de bases. 

 

 

Vale ressaltar que para duplo KO de RPL13, essa estratégia não poderia ser usada, já que 

seus genes estão em cromossomos diferentes, RPL13_15 (situado no cromossomo 15) e RPL13_34 

(situada no cromossomo 34). Em nossas duas tentativas de duplo KO das RPS16, a quantidade de 

clones obtidos foi baixa, sendo a maioria heterozigotos (com inserção da molécula doadora para 

somente um dos alelos), e conseguimos somente três clones homozigotos. Por questões de tempo, 

optamos por não fazer mais transfecções com tal objetivo. A duplicação de ambos os genes das 

RPS16 pode ser explicado pois, em tripanossomatídeos eventos de duplicação/translocação de 
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sequências são frequentes, devido à plasticidade genética desses parasitos (MOODY, 2021).  Dean, 

et al. (2008) analisaram que a exclusão de dois genes duplicados que codificam para um mesmo 

produto proteíco, geralmente leva à letalidade, o que confirma que pelo menos uma das proteínas 

é necessária. 

 

 

4.4. Geração dos transfectantes nocaute para uma isoforma quando a outra está 

etiquetada  

Para analisar se há compensação de parálogos dos genes das RPs, geramos parasito nocaute 

para uma das isoformas, quando a outra está etiquetada. Essa estratégia foi usada pois nosso 

objetivo era analisar se a compensação ocorreria nos níveis das proteínas e não somente os níveis 

de RNA mensageiro. Na figura 9 estão apresentados os transfectantes gerados e a estratégia usada 

para cada uma das isoformas das RPs. 
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Figura 9. Geração dos transfectantes para análises de compensação de parálogos das RPs. 

 

A: Confirmação, por PCR, da geração do transfectante nocaute de RPS16_90 em background de RPS16_80 etiquetada 

com myc no N-Terminal. B: Transfectante nocaute de RPS16_80 em background de RPS16_90 etiquetada com myc 

no N-Terminal. C: Transfectante nocaute de RPL13_34 em background de RPL13_15 etiquetada com myc no N-

Terminal. D: Transfectante etiquetado no N-terminal de RPL13_34 em background  nocaute para a RPL13_15. Onde: 

BLAST (Blasticidin-S deaminase), que confere resistência à blasticidina; 3xMyc (3 epítopos de Myc); PURO 

(puromycin N-acetyl-transferase), que confere resistência à puromicina. As setas representam o local de ligação dos 
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primers para amplificação da sequência (que incluem os que anelam dentro e fora da CDS) e, logo ao lado, estão os 

tamanhos esperados para cada amplicon. WT: linhagem selvagem; C-: controle negativo. M: marcador de peso 

molecular de DNA, conforme tamanhos dos fragmentos descritos na imagem e kbp: Kilobase pairs. * gene que confere 

resistência à puromicina 

 

As estratégias usadas consistiram em gerar: transfectante nocaute de RPS16_90 em 

background de RPS16_80 etiquetada com myc (Figura 9A); transfectante nocaute de RPS16_80 

em background de RPS16_90 etiquetada (Figura 9B); nocaute de RPL13_34 em background de 

RPL13_15 etiquetada (Figura 9C) e etiquetar o N-terminal de RPL13_34 em background  nocaute 

para a RPL13_15 (Figura 9D). Curiosamente, encontramos dificuldades para gerar parasitos 

nocaute de RPL13_15 em background de transfectante RPL13_34 etiquetado no N-terminal, 

mesmo após 5 transfecções independentes e mais de 100 clones analisados, somente parasitos 

heterozigotos para RPL13_15 foram resgatados (Figura 10A).  

 

Mais de uma explicação seria possível para essa dificuldade. Uma explicação seria que a 

RPL13_34 com a etiqueta na porção N-terminal perderia função, e a célula precisaria de pelo 

menos uma cópia funcional de RPL13, daí a impossibilidade de nocautear a RPL13_15. Na 

tentativa de contornar tal obstáculo enfrentado na geração desta última ferramenta, decidimos 

etiquetar RPL13_34 na região C-terminal (Carboxi-terminal). A figura 10B mostra a estratégia de 

edição usada e o êxito na inserção da etiqueta para RPL13_34 na região C-terminal. A partir deste 

parasito transfectante, tentamos o nocaute de RPL13_15 e não obtivemos êxito, conseguimos 

somente clones heterozigotos (Figura 10C). A segunda explicação seria uma eficiência de 

transfecção muito baixa. Pensando nisso, introduzimos modificações no protocolo procurando 

aumentar a eficiência de transfecção; fizemos 4 reações de PCR para geração de RNA guia e 

utilizamos um número menor de células por transfecção (1x107 células/transfecção). Com essas 

modificações, obtivemos os transfectantes RPL13_34 etiquetado no N-terminal em background de 

transfectante nocaute de RPL13_15 (Figura 9E). 
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Figura 10. Geração de ferramentas para RPL13. 

 

A: Tentativa de nocaute de RPL13_15 em parasito com L13_34 etiquetada em sua porção N-terminal B: Representação 

e confirmação da inserção da tag Myc para etiquetar a região C-terminal de RPL13_34. B: Tentativa de nocaute de 
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RPL13_15 em transfectante etiquetado para L13_34 em C-terminal. Onde: BLAST (Blasticidin-S deaminase), gene 

que confere resistência à blasticidina; 3xMyc (3 epítocos de Myc); PURO (puromycin N-acetyl-transferase) é um gene 

que confere resistência à puromicina. Estão indicados os tamanhos esperados para cada amplicon. WT: linhagem 

selvagem; KO: gene nocaute; C-: controle negativo. M: marcador de peso molecular de DNA, conforme tamanhos dos 

fragmentos descritos na imagem e kbp: Kilobase pairs.      

 

 

4.5. Análise da expressão e localização subcelular das RPs 

Uma vez confirmada a geração dos transfectantes com os genes das RPs devidamente 

etiquetados com Myc, a próxima etapa foi averiguar, por Western Blotting, a expressão dessas 

proteínas ao longo do desenvolvimento do parasita nas fases de promastigota procíclico-PRO 

(parasitos em fase logarítmica de crescimento) e promastigota metacíclico-Meta (Figura 11A). Para 

a análise dos parasitos na segunda fase, visando o enriquecimento de metacíclicos, a população 

heterogênea de promastigotas foi submetida a fracionamento por Ficoll (SPATH & BEVERLEY, 

2001), que fraciona procíclicos e metacíclicos por densidade. Embora a metodologia esteja bem 

estabelecida, confirmamos as morfologias do parasito nos dois diferentes estágios do ciclo de vida, 

por Microscopia Eletrônica de Varredura; observa-se a diferença de morfologia quanto ao tamanho 

do corpo celular e do flagelo (Figura 11B). 
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Figura 11. Análise da expressão das RPS16 e RPL13. 

 

A: Curva de crescimento representando os dias de coleta dos parasitos para as análises em PRO (parasita nas fases de 

promastigota procíclico – 2º dia da curva de crescimento) e Meta (promastigota metacíclico - 5º dia da curva de 

crescimento) e representação do gradiente de ficoll para purificação dos parasitos promastigotas metacíclicos. B: 

Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura da morfologia do parasito nos dois diferentes estágios do ciclo de 

vida (PRO e Meta), como identificado abaixo de cada painel; Barras brancas: 5 μm; Ambas as imagens foram 

capturadas em um aumento de 3.500x. Análise da expressão das duas RPS16 (C) e RPL13 (D) em diferentes fases do 

desenvolvimento do parasito por Western Blotting. α-myc: Anticorpo anti-myc α-Myc (1:4.000, Sigma C3956); α-

EF1α: anticorpo anti-EF1-α (fator de elongação de tradução 1α, 1:80.000, Merck 05-235), como controle de 
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carregamento do gel. KDa: Kilodaltons. Os experimentos para análise da expressão das RPs foram realizados em  

triplicata biológica. A verificação e confirmação das morfologias de procíclicos e metacíclicos por microscopia de 

varredura foi feita para todos os transfectantes obtidos (dados não mostrados). 

 

A análise da expressão das duas isoformas de RPS16 e RPL13 mostrou que há diferenças 

entre elas ao longo do desenvolvimento do parasito: a isoforma RPS16_80 tem níveis mais 

elevados que a RPS16_90, assim como observado para as duas isoformas de RPL13, uma delas 

(RPL13_15) é mais expressa que a outra (RPL13_34). 

Além disso, com os transfectantes das RPs etiquetados com Myc, realizamos ensaios de 

microscopia confocal para analisar a localização subcelular das proteínas ribossômicas nos mesmos 

estágios do parasito analisados por Western Blotting. Conforme mostrado na Figura 12, é possível 

observar uma diferença no sinal de uma isoforma para outra, consistente com o observado na 

detecção por Western Blotting. 
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Figura 12. Localização subcelular das RPS16 e RPL13. 
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A: Localização subcelular das isoformas de RPS16 em PRO (parasita nas fases de promastigota procíclico – 2º dia da 

curva de crescimento) e B: em Meta (promastigota metacíclico - 5º dia da curva de crescimento). C: Localização 

subcelular das isoformas de RPL13 em PRO e D: em Meta. À esquerda dos painéis estão indicados os transfectantes 

das RPs que carregam cada uma das isoformas etiquetadas (myc) e a linhagem parental pT007 (L. major expressando 

a Cas9/T7). Para o anticorpo secundário, usamos um Anti-mouse conjugado com AlexaFluor 488. No painel superior, 

estão indicadas as marcações correspondentes a cada coluna. Os experimentos foram realizados em triplicata. 

 

Este ensaio de imunoflorescência mostrou que as RPS16 e RPL13 estão dispersas no 

citoplasma e ausentes no nucleoplasma. Também analisamos a localização subcelular das RPS16 

utilizando anticorpo α-RPS16 em L. major LV39 na linhagem selvagem, WT, demonstrando que a 

etiqueta adicionada à proteína não afetou sua distribuição subcelular (figura suplementar 3). 

 

 

4.6. Expressão das RPs: compensação de parálogos 

Para as duas isoformas de RPS16 e RPL13, analisamos um mecanismo de compensação de 

parálogos, quando uma ou a outra RP está ausente. Essas análises foram feitas nas fases de 

promastigota procíclico (PRO) e promastigota metacíclico (Meta). Conforme mostrado na Figura 

13, é possível observar que na ausência de uma das isoformas de RPS16, a outra tem sua expressão 

aumentada, por exemplo, a isoforma RPS16_80 aumenta sua expressão na ausência de RPS16_90, 

esta, por sua vez, tem sua expressão aumentada na ausência da isoforma RPS16_80. O mesmo 

ocorre para as duas isoformas de RPL13, em ambos os estágios avaliados, promastigotas procíclico 

e metacíclico. 
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Figura 13.  Análise dos níveis de expressão das RPs na ausência de uma das isoformas. 

 

Análise, por Western Blotting, da expressão das RPS16 (A) e RPL13 (B) na presença e ausência de uma das 

isoformas em PRO (parasita nas fases de promastigota procíclico – 2º dia da curva de crescimento) e Meta 

(promastigota metacíclico - 5º dia da curva de crescimento), purificados por gradiente de ficoll. α-Myc: anticorpo 

monoclonal Myc-Tag (9B11) Mouse, Cell Signaling, (1:4.000); α-EF1α: anticorpo anti-EF1-α (fator de elongação de 

tradução 1α, 1:80.000, Merck 05-235), como controle de carregamento do gel. KDa: Kilodaltons. Os experimentos 

para análise da expressão das RPs foram realizados em triplicata biológica.       

 

 

4.7. Análises sob condição de estresse nutricional  

Com as ferramentas geradas com transfectantes nocaute de uma ou da outra RP, submetemos esses 

parasitos a condição de estresse nutricional, que mimetiza as condições nutricionais dos 
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promastigotas metacíclicos. Esse experimento foi realizado em colaboração com José Carlos 

Quilles Júnior. Para tanto, submetemos as células à incubação em PBS por 4 horas, e analisamos a 

recuperação em meio fresco por 4 e 24 horas. A viabilidade dos parasitos foi analisada pelo perfil 

de metabolização de MTT, que é convertido em formazan somente em células metabolicamente 

ativas. (Figura 14). 

 

Figura 14. Análise dos parasitos KOs para as RPs sob condição de estresse por privação de nutriente. 
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Resultado da análise da viabilidade dos parasitos nocaute após estresse por 4 horas em PBS e recuperação em meio 

fresco por 4 e 24 horas. WT (pT007) linhagem controle; parasitos nocaute de RPS16 (80KO ou 90KO) e de RPL13 

(15KO ou 34KO). WT_pT007: linhagem expressando Cas9/T7, usada como controle. 

 

Para a análise do perfil de viabilidade celular, os parasitos não submetidos ao estresse foram 

comparados com aqueles sob estresse, em PBS por 4 horas e, posteriormente os nocautes para cada 

um dos genes foram comparados à linhagem controle (WT_pT007). Os parasitos nocaute para 

RPS16 (80_KO e 90_KO) e para RPL13 (15_KO e 34_KO) apresentaram um aumento marcante 

da viabilidade celular após estresse nutricional de 4 horas, seguido de recuperação em meio fresco 

por 24 horas quando comparados à linhagem controle.  

Além disso, analisamos o nível de expressão e a localização subcelular das RPS16 e RPL13 

em resposta a estresse (Figura 15). 
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Figura 15.  Expressão e localização subcelular de RPS16 e RPL13 em resposta a estresse 

nutricional. 

 

Análise da expressão das isoformas de RPS16 (A) e RPL13 (B) em condições de estresse nutricional, por Western 

Blotting. Localização subcelular de RPS16_80 (C); RPS16_90 (D); RPL13_15 (E) e RPL13_34 (F) em condições de 

estresse nutricional, por imunofluorescência. N Est.: Célula não submetida ao estresse nutricional, Est.: Célula em 

condição de estresse em PBS por 4 horas, Rec.: Célula recuperada em meio Fresco por 24 horas. No painel superior, 

estão indicadas as marcações correspondentes a cada coluna das imagens de imunofluorescência. α-Myc: anticorpo 

monoclonal Myc-Tag (9B11) Mouse, Cell Signaling, (1:4.000); α-EF1α: anticorpo anti-EF1-α (fator de elongação de 

tradução 1α, 1:80.000, Merck 05-235). KDa: Kilodaltons 

 

Conforme mostrado na figura 15A 15B, a expressão das RPs sob condição de estresse 

nutricional é reduzida e, após incubação em meio fresco por 24 horas, é recuperada.  Quanto à 

localização subcelular, as RPs em condição de estresse nutricional apresentam perfil de distribuição 
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na célula indistinguível daquele observado nos parasitos não submetidos a estresse. Observamos 

apenas diminuição do sinal detectado devido à redução dos níveis dessas proteínas.  

 

4.8. Validação do experimento de imunoprecipitação das duas RPL13 

Devido as diferenças entre aminoácidos das duas cópias de RPL13, nos propusemos a 

analisar a existência de possíveis modificações pós traducionais com o objetivo de investigar se 

uma das RPL13 exerceria funções não canônicas, ou extrarribossômicas em L. major. Para tanto, 

usamos a técnica de espectrometria de massa. A partir dos transfectantes portando as proteínas 

RPL13 etiquetadas, as amostras foram processadas por imunoprecipitação, seguida de 

fracionamento por eletroforese e análise por Espectometria de Massas - MS (realizada na 

Proteomics Platform of the Quebec Genomics Center, Universidade de Laval, Canadá) para 

verificação de possíveis modificações pós-traducionais das RPL13 extraídas de promastigotas 

procíclicos e sob condições de estresse nutricional. Após a imunoprecipitação, uma alíquota do 

lisado total; uma do FlowThrough (lisado após incubação com as Beads) e uma alíquota das 

amostras que se ligaram às Beads (proteínas eluídas), foi utilizada para validar o experimento por 

Western Blotting (Figura 16). O restante das proteínas eluídas foi encaminhado para identificação 

por espectrometria de massas para identificação das modificações pós-traducionais. 
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Figura 16.  Validação do experimento de imunoprecipitação das duas RPL13. 

 

Western Blotting para confirmação da imunoprecipitação para análise de possíveis modificações pós-traducionais em 

RPL13_15 e RPL13_34. INP: Input (lisado total), FT: FlowThrough. Elu: Eluído, proteínas que se ligaram às Beads. 

α-Myc: anticorpo monoclonal Myc-Tag (9B11) Mouse, Cell Signaling (1:4.000). “IgG cadeia pesada” destaca a banda 

de ~50 kDa presente em todas as amostras que corresponde a cadeia pesada do anticorpo. Esse ensaio foi realizado 

para duas isoformas de RPL13 em transfectantes na fase de promastigota procíclico e condição de estresse nutricional 

em PBS por 4 horas. As proteínas eluídas (que se ligaram às Beads) foram enviadas para análise por Espectometria de 

Massas. 

 

 

 

 

4.8. Análise do perfil de polissomos e distribuição de RPL13 

Na busca de analisar se as RPL13 exercem funções extraribossômicas, realizamos ensaios 

de perfil polissômico e expressão de RPL13 na ausência de uma ou da outra RPL13 nas frações 

polissomais e não polissomais. Essa parte do trabalho contamos com a colaboração da  profa. Dra. 

Fabíola B. Holetz (ICC-FIOCRUZ), que deu toda a estrutura e com José Carlos Quilles, que 

realizou os ensaios de perfil polissômico. Para tanto, utilizamos a linhagem WT (L. major 

expressando Cas9) as linhagens com RPL13_15 nocaute e RPL13_34 etiquetado e RPL13_34 

nocaute e RPL13_15 etiquetado em condições normais e de estresse nutricional (PBS por 2horas), 

tratadas com cicloheximida, que bloqueia a elongação de tradução mantendo os polissomos, e 

puromicina, que bloqueia o processo de tradução na etapa da ligação peptídica, promovendo a 

dissociação dos polissomos. 

Em condições normais, o perfil polissômico foi semelhante quando tratados com 

cicloheximida para as três linhagens. Já com o tratamento com puromicina a linhagem RPL13_15 

nocaute e RPL13_34 etiquetado apresentou um perfil diferente em relação a linhagem RPL13_34 
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nocaute e RPL13_15 etiquetado e WT (Figura 17). Em condições de estresse nutricional por 2 

horas, os perfis polissômicos para as linhagens RPL13_15 nocaute e RPL13_34 etiquetado e 

RPL13_34 nocaute e RPL13_15 etiquetado apresentaram diferença em relação à linhagem WT. 

Dessa forma, a ausência de uma das RPL13 pode resultar em perturbação no perfil polissômico. 

Quanto à distribuição das RPL13 nas diferentes frações, quando o parasito é tratado com 

cicloheximida, verificamos a ausência de ambas as RPL13 na fração livre de ribossomo (fração 

identificado com o número 1) e presente nas frações que contêm as subunidades ribossomais 40S, 

60S, fração monossomal 80S (fração identificado com o número 2) e em todas das frações 

polissomais leves e pesadas (identificadas com os números 3 e 4, respectivamente), conforme 

mostrado no painel esquerdo das figuras 17.B e 17.C. Por outro lado, quando o parasito é tratado 

com puromicina, observamos uma expressão mais acentuada na fração leve dos polissomos, em 

condições normais e de estresse nutricional para ambas as linhagens nocaute de RPL13. 
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Figura 17. Perfil polissômico e expressão na presença e ausência de uma das RPL13 em condições normaise 

de estresse nutricional, tratados com cicloheximida ou puromicina. 

 

Perfis polissômicos para a linhagem Leishmania major WT (L. major expressando Cas9). Perfis polissômicos para a 

linhagem L. major RPL13_15 nocaute e RPL13_34 etiquetado (B) e a linhagem L. major RPL13_34 nocaute e 

RPL13_15 etiquetado (C). Logo abaixo de cada perfil polissômico das figuras B e C está a expressão, por Western 

Blotting,  de cada RPL13 nas diferentes frações. A identificação dos números representam as frações polissomais e 

não polissomais usadas para a análise da expressão de RPL13 nas diferentes frações, onde : 1 é a fração livre de 

ribossomo; 2 é a fração corresponde às subunidades 40S, 60S e fração monossomal 80S; 3 é a fração com os polissomos 
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leves e 4 corresponde à fração de polissomos pesados. α-Myc: anticorpo monoclonal Myc-Tag (9B11) Mouse, Cell 

Signaling, (1:4.000). KDa: Kilodaltons. 
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5. DISCUSSÃO 

As proteínas ribossômicas são consideradas um estorvo para condução de análises 

proteômicas, por sua abundância na célula, porém, recentemente elas passaram a despertar 

interesse em virtude de estudos que relatam possíveis atividades não canônicas, participando de 

vários mecanismos celulares em diferentes organismos. Nesse contexto, nos propusemos a estudar 

duas proteínas ribossômicas de Leishmania major, podendo, assim, contribuir para a compreensão 

da complexa biologia desse parasito que gera um problema de saúde pública.  

As RPs escolhidas para estudo estão duplicadas no genoma L. major e apresentam 

transcritos com UTRs divergentes e CDSs iguais ou idênticas, podendo resultar em diferença de 

regulação entre as RPs, visto que o controle da regulação da expressão gênica em Leishmania, 

ocorre principalmente a nível pós-transcricional (CLAYTON, 2002). Quanto à regulação das 

UTRs, essas regiões são passíveis a ligação de proteínas ligantes de RNA e pode haver a presença 

de RNA não codificador emergindo dessas regiões, regulando a expressão do transcrito envolvido 

(referência). Já a divergência nas CDSs pode estar associada à perda ou ganho de função, que pode 

ser resultante de diferentes grupos funcionais presentes nos resíduos de aminoácidos e/ou interação 

de outras proteínas.  

O parasito Leishmania, devido a sua plasticidade biológica, tem a capacidade de orquestar 

seu genoma, transcriptoma e proteoma para sobreviver a ambientes inóspitos e amplamente 

diversos, por exemplo, sobreviver no trato digestório de flebotomíneos (formas promastigotas) e 

no fagolisossomo de macrófagos (amastigotas). Dessa forma, analisar a importância de 

determinados genes, e/ou seus produtos, implica em compreender mecanismos adaptativos desses 

organismos a cada um desses ambientes. Nesse sentido, buscamos avaliar a importância das RPs 

no parasito L. major. Várias abordagens podem ser usadas para avaliar a importância de 

determinado gene, e/ou seu produto, sobre um dado fenômeno biológico, dentre elas, a 

superexpressão, mutações, knockdown, nocaute e inserção de etiquetas para avaliar a expressão de 

um produto gênico. Para edição genômica, seja inserir ou fazer nocaute de determinada sequência, 

nosso laboratório se vale da estratégia de CRISPR/Cas9, que consiste em dupla clivagem da cadeia 

de DNA (Double-Strand Break - DSB) pela enzima Cas9, direcionada por um RNA guia 

(guideRNA) sequência-específico (REDMAN et al., 2016). Essa estratégia de edição genômica foi 

usada para geração de todos os transfectantes com genes etiquetados ou nocautes. 
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Quanto à estratégia de gerar os transfectantes etiquetados, optamos por etiquetar os genes 

das RPs com a tag myc devido a algumas vantagens: 1) conseguir diferenciar as duas RPS16, 

usando um anticorpo monoclonal anti-tag myc, pois elas possuem CDS idênticas e, usando um 

anticorpo policlonal anti-RPS16 (no laboratório, possuímos tal anticorpo que foi sintetizado 

durante o doutorado de Felipe F. Castro), não seria possível fazer uma expressão comparativa das 

duas isoformas; e 2) Não precisar gerar anticorpos contra as isoformas de RPL13, o que nos 

demandaria muito tempo, e poderíamos não ter êxito na geração de anticorpos que diferenciasse 

duas proteínas com apenas dois resíduos de aminoácidos diferentes.  

A diferença de expressão entre as isoformas para as duas RPS16 (RPS16_80 tem níveis 

mais elevados que a RPS16_90) e as RPL13 (RPL13_15 é mais expressa que RPL13_34) ao longo 

do desenvolvimento do parasito, pode ser devido a um mecanismo de regulação da expressão 

dessas proteínas. O resultado para as isoformas de RPS16 está de acordo com o observado para a 

análise da expressão (por RT-qPCR) dos genes que codificam para essas proteínas, estudo realizado 

por Felipe F. Castro (Doutorado FAPESP-12/17025-3, CASTRO et al., 2017). Castro estuda um 

RNA não codificador, nomeado ODD3, que tem origem na 3’UTR somente do gene de RPS16_90. 

Esse RNA não codificador pode estar diretamente associado à regulação da expressão dessa 

proteína, já que as CDSs são idênticas, porém com UTRs divergentes. Para as isoformas de RPL13, 

é possível que também exista um mecanismo de regulação dessas proteínas, já que uma delas é 

mais expressa que a outra e ambas apresentam transcritos com UTRs e CDSs divergências. Quanto 

à localização subcelular das RPs, estas estão dispersas no citoplasma, com padrão semelhante ao 

descrito para proteínas ribossômicas em outros organismos (KRUGER et al., 2007) e como 

observado por Jara et al. (2019) e Almeida-Bizzo et al. (2014) em Leishmania. 

Proteínas ribossômicas duplicadas podem contribuir para a heterogeneidade do organismo. 

Por exemplo, em Arabidopsis thaliana, Weijers et al. (2001) analisando uma RP duplicada (RPS5A 

e RPS5B), observaram que a isoforma RPS5A é mais expressa em células que se dividem 

rapidamente no início do desenvolvimento embrionário, enquanto a isoforma RPS5B é mais 

expressa em células em diferenciação. Williams e Sussex (1995) observaram que a expressão da 

RPL16B é alta em todas as células em divisão, enquanto o padrão de expressão de RPL16A é muito 

mais tecido-específico. No contexto da biologia do parasito Leishmania, a expressão diferencial de 

determinados genes permite sua adaptação aos mais diversos ambientes, por exemplo, a expressão 

genética diferencial observada no inseto vetor e no hospedeiro mamífero, devido às diferentes 
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condições ambientais em ambos os hospedeiros, permite o estabelecimento da infecção (FREUE, 

2007). Além disso, observamos um mecanismo de compensação de parálogos para as duas 

isoformas de RPS16 e RPL13, um aumento de uma das isoformas quando a outra está ausente. Tal 

mecanismo pode ocorrer para a manutenção do nível final da proteína. Análises semelhantes 

demostraram que esse mecanismo também ocorre em Saccharomyces cerevisiae para duas RPs 

(GUDIPATI et al., 2012; BORKIEWICZ et. al., 2019). 

O estresse nutricional foi escolhido pois é uma condição que o parasito, em fase 

promastigota metacíclico, sofre no tubo digestivo do inseto vetor. As condições de estresse usadas, 

submeter as células em PBS por 4 horas, seguido de recuperação em meio fresco por 24horas 

também foi usada por Shrivastava et al. (2019), para análises em Leishmania, e por Fricker et al. 

(2019) em Trypanosoma brucei.  Foi observado um aumento da viabilidade celular para os 4 KOs 

das RPS16 e RPL13, após estresse nutricional de 4 horas seguido de recuperação em meio fresco 

por 24 horas quando comparados à linhagem controle. Esse aumento da viabilidade celular pode 

estar associado à função dessas proteínas na célula, junto à maquinaria de tradução, mas não 

podemos fazer qualquer especulação sobre o significado destes achados. Shrivastava et al. (2019), 

realizando o mesmo estresse em PBS por 4 horas, observaram que, dentre as proteínas ribossômicas 

que interagem com LeishIF4E-3 está a proteína RPS16, e nestas condições, o fator de iniciação e 

a RPS16 estão colocalizados nos grânulos de estresse. Frente a esse relato, decidimos analisar o 

nível de expressão e a localização subcelular das RPS16 e RPL13 em resposta a estresse. Nossas 

análises mostraram que a expressão das RPs sob condição de estresse nutricional é reduzida e, após 

incubação em meio fresco por 24 horas, é recuperada. Isso se explica pois, em condições de estresse 

nutricional, a síntese global de proteína é reduzida. Esse mecanismo biológico ocorre pois a síntese 

de proteínas é um processo energeticamente “caro” e sua regulação sob estresse é de importância 

crítica, resultando na inibição robusta da tradução geral e promoção da tradução de proteínas 

envolvidas em resposta a condições de estresse (ADVANI & IVANOV, 2020). 

 Diversos trabalhos reportam que a ausência de apenas um dos parálogos de uma proteína 

ribossômica duplicada leva a um dado fenótipo. Em Saccharomyces cerevisiae, foi observado que 

a ausência da isoforma uL6A ou uL6B resulta em efeitos negativos sobre o desenvolvimento 

celular, sendo observado alterações na síntese geral de proteínas (BORKIEWICZ et. al., 2019). 

Além disso, em A. Thaliana, a deleção da isoforma RPL23AA, mas não de RPL23AB, impediu o 

crescimento e levou a anormalidades morfológicas (DEGENHARDT & BONHAMS, 2008).  Os 
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autores desse trabalho explicam que isso pode revelar funções especializadas para parálogos de 

proteínas ribossômicas específicas em A. thaliana. 

 Na busca de analisar possíveis funções extraribossômicas para RPs no parasito L. major,  

nos propusemos a analisar a existência de possíveis modificações pós traducionais para RPL13, 

devido as diferenças entre os dois resíduos de aminoácidos diferentes entre as isoformas. Para isso, 

os transfectantes portando as proteínas RPL13 etiquetadas foram processados por 

imunoprecipitação e analisados por Espectometria de Massas. Utilizando esse ensaio, não 

conseguimos detectar modificações pós traducionais nos resíduos de aminoácidos que diferem nas 

duas RPL13, o que pode ser por não existir modificações pós traducionais nesses resíduos, pelas 

condições utilizadas ou devido à sensibilidade do ensaio, tornando necessário repetir esse 

experimento, que foi realizado somente uma vez. Vale ressaltar que modificações pós-traducionais 

aumentam a diversidade funcional do proteoma pela adição de grupos funcionais ou proteínas, 

clivagem proteolítica de subunidades regulatórias ou degradação de proteínas inteiras. Essas 

modificações incluem fosforilação, glicosilação, ubiquitinação, nitrosilação, metilação, acetilação 

e proteólise e influenciam em vários aspectos da biologia e patogênese (RAMAZI & ZAHIRI, 

2021). Um exemplo de modificação pós-traducional em RP, foi a análise de nitrosilação em um 

resíduo de Serina para a RPL13a, que participa da ativação do complexo GAIT (JIA et. al, 2012). 

Os autores desse trabalho analisaram que sem essa modificação a RPL13a não se liga aos 

componentes do complexo, resultando em não ativação do complexo GAIT, interferindo em um 

importante mecanismo de regulação diante de uma resposta inflamatória em humano. Dessa forma, 

identificar e compreender modificações pós-traducionais comparando as RPL13, é fundamental 

para identificação de potenciais diferenças marcantes entre as duas proteínas em L. major. 

 A análise das frações polissômicas, na ausência de RPL13_15 ou RPL13_34, o perfil 

polissômico é diferente quando comparado à linhagem WT.  Essa diferença nos permite especular 

que a ausência de uma das RPL13 resulta em perturbação no perfil polissômico, que pode resultar 

em defeitos na maquinaria de tradução da célula. Porém, mais experimentos se fazem necessários 

para investigar tal fenômeno, por exemplo, analisar a síntese geral de proteínas na ausência de uma 

das RPL13. Quanto a localização das RPL13 nas diferentes frações polissômicas, precisamos 

realizar mais utilizando o controle com ambas as RPL13 presentes, para que possamos observar se 

a expressão mais acentuada somente na fração leve de polissomo, quando o parasito é tratado com 

puromicina, é devida à ausência de uma das RPL13. Sendo assim, iniciamos o estudo dessas 
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proteínas em L. major. Nossos resultados são promissores, mas existe um caminho a ser percorrido 

para desvendar se RPL13 exerce funções extrarribossômicas, podendo participar de mecanismos 

biológicos específicos do parasito L. major. 
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6. CONCLUSÕES  

 

Dada a relevância em estudar o parasito causador da doença Leishmaniose, nosso trabalho pode 

contribuir para a compreensão da complexa biologia do parasito Leishmania. Nesse trabalho, 

usando o sistema de edição genômica Crispr/Cas9, conseguimos gerar parasitos transfectantes que 

nos possibilitou analisar que:   

1) A expressão das duas isoformas de RPS16 e RPL13 apresenta diferenças entre elas ao longo 

do desenvolvimento do parasito, sendo uma das isoformas mais expressa que a outra;  

2) Há um mecanismo de compensação de parálogos, na ausência de uma das isoformas RPS16 

e RPL13, a outra tem sua expressão aumentada;  

3) Há um aumento da viabilidade celular para os 4 KOs das RPS16 e RPL13, após estresse 

nutricional seguido de recuperação em meio fresco por 24 horas quando comparados à linhagem 

controle; 

4) A ausência de uma das RPL13 resulta em perturbação no perfil polissômico.  
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8. FIGURAS SUPLEMENTARES 

 

Figura suplementar 1.  Análise das isoformas de RPL19. 
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A: Visualização do alinhamento dos dois transcritos dos genes codificadores da proteína ribossômica RPL19, 

LmjF.06.0410 e LmjF.06.0415. Os nucleotídeos identificados em vermelho representam, respectivamente, os códons 

de início e término da sequência a ser traduzida (CDSs divergentes); as sequências anotadas em tons de azul 

representam as regiões 5’ UTR e 3’ UTR, que têm regiões idênticas e outras divergentes, como evidenciado pela 

tonalidade do azul.  Visualização do resultado do alinhamento feito com o programa Clustal Omega. Fonte: Análise 

feita pelo nosso grupo de pesquisa. Confirmação da inserção das etiquetas para os dois genes que codificam as 

isoformas RPL19_10 (B) e RPL19_15 (C). WT: linhagem selvagem; C-: controle negativo. As setas representam o 

local de ligação dos primers para amplificação da sequência e, logo abaixo estão os tamanhos esperados para cada 

gene.  *Fragmento desconhecido. M: marcador de peso molecular de DNA, conforme tamanhos dos fragmentos 

descritos na imagem e kbp: kilopares de bases. D: Avaliação, por Western Blotting, da expressão de RPL19_10 

etiquetada com Myc. α-myc: Anticorpo anti-myc α-Myc (1:4.000, Sigma C3956); α-EF1α: anticorpo anti-EF1-α 

(fator de elongação de tradução 1α, 1:80.000, Merck 05-235), como controle de carregamento do gel. KDa: 

Kilodaltons; pT007: linhagem parental expressando Cas9/T7. O tamanho esperado para RPL19_10 etiquetada era de 

aproximadamente 32,6KDa, no entanto, é observado um tamanho superior, a banda referente a essa proteína 

encontra-se na altura entre 37 e 50KDa, apresentando um tamanho superior ao esperado. 

 

 

Figura suplementar 2. Genes codificadores da proteína ribossômica RPS16 

 

 

A: Apresentação esquemática dos genes codificadores da proteína ribossômica RPS16: o Esquema indicando a 

localização de ODD3 como UTR-derived ncRNA do gene LmjF.26.0890 (ausente em LmjF.26.0880); C: Análise 

comparativa da expressão entre LmjF.26.0890 (CDS-90) e LmjF.26.0880 (CDS-80), utilizando RT-qPCR. Log 

representa fase logarítmica, e Stat representa a fase estacionária da cultura de promastigotas axênicos. Fonte: Felipe F. 

Castro (Doutorado FAPESP-12/17025-3, CASTRO et al., 2017).   
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Figura suplementar 3. Localização subcelular das RPS16 utilizando anticorpo α-RPS16. 

 

Imunofluorescência utilizando α-RPS16 em L. major LV39 na linhagem selvagem WT. Análise feita em parasitos nas 

fases de promastigota procíclico – 2º dia da curva de crescimento(A) e em promastigota metacíclico - 5º dia da curva 

de crescimento(B). Para o anticorpo secundário, usamos um Anti-rabbit conjugado com AlexaFluor 488. No painel 

superior, estão indicadas as marcações correspondentes a cada coluna. Os experimentos foram realizados em triplicata.
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