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RESUMO

BEZERRA, M. A. Identificação e caracterização de proteínas de superfície da
família SRS do apicomplexa Neospora caninum. 2017. 145f. Tese (Doutorado).
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2017.
Neospora caninum é um parasita intracelular obrigatório do filo Apicomplexa,
intimamente relacionado a Toxoplasma gondii e responsável por abortamento e
perda da fertilidade em bovinos, o que acarreta prejuízos significativos na pecuária
mundial. Como parte de seu ciclo intracelular, a primeira interação do parasita com a
célula alvo é realizada por proteínas de superfície conhecidas como superfamília
SRS (Surface Antigen Glycoprotein – Related Sequences). Proteínas SRS ou SAG
tem sido alvo de intensas pesquisas devido ao seu padrão imunodominante,
exibindo grande potencial como ferramenta de diagnóstico e/ou candidatos vacinais.
Atualmente existem cinco genes pertencentes à extensa família de proteínas SRSs
descritos na literatura científica para N. caninum, dos quais dois foram
caracterizados de taquizoítas por serem altamente reconhecidos por soros de
animais infectados: NcSRS29B (SAG1) e NcSRS29C (SRS2). Diante disso, este
trabalho foi realizado com o objetivo de caracterizar as proteínas de superfície SRS,
NcSRS57 e NcSRS67. Além disso, foi obtido um panorama geral de proteínas
ancoradas por GPI de N. caninum na linhagem Nc-1. Dentre os homólogos
apicomplexas, NcSRS67 apresentou maior identidade e similaridade com
Hammondia hammondi (HHA_450490), enquanto NcSRS57 revelou maior
identidade e similaridade com Toxoplasma gondii (TgSRS57). NcSRS67 e NcSRS57
apresentaram a terceira maior semelhança entre os homólogos envolvidos no
alinhamento estrutural. Estas duas proteínas SRS possuem doze resíduos de
cisteína conservados que por predição formam seis pontes dissulfeto distribuídas em
dois domínios SRS (D1 e D2), formando sanduiches de folhas β e α hélices
associadas entre si. A sequência codificadora de NcSRS67 (sem o peptídeo sinal e
sem a âncora GPI) foi clonada e expressa constitutivamente no plasmídeo pCRBlunt II-TOPO-His6x. A forma nativa de NcSRS67 apresentou massa molecular de 35
kDa (predito 30.6 kDa sem peptídeo sinal e sem âncora GPI). A sequência
rNcSRS57 (sem o peptídeo sinal e sem a âncora GPI) foi clonada em pET32,
entretanto apenas um fragmento de 92 pb foi traduzido em relação a sequência
clonada de 1074pb, devido a presença de stop códon oculto. Este evento gerou
rNcSRS57 com massa molecular abaixo do esperado (19,5 kDa). NcSRS57 nativa
apresentou massa de 43 kDa (predito sem peptídeo sinal e sem âncora GPI 31.14
kDa). Os efeitos inibitórios dos anticorpos policlonais anti-rNcSRS67, anti-rNcSRS57
e a associação destes sobre a adesão/invasão de taquizoítas foram investigados in
vitro, resultando em uma inibição de 20% para o anticorpo anti-rNcSRS67, 16% para
o anticorpo anti-rNcSRS57 e 11% para a associação destes dois anticorpos.
NcSRS67 foi localizada sobre parte da superfície de taquizoítas, ao contrário de
NcSRS57, que abrangeu toda a área da superfície destes parasitas. Apesar das
inúmeras tentativas, as formas nativas de NcSRS67 e NcSRS57 obtidas por
eletroforese 2D não foram identificadas por MS/MS. O tratamento de taquizoítas de
N. caninum com a enzima fosfolipase C fosfatidilinositol (PI-PLC) específica, seguido
de análises por MS/MS também gerou a identificação de proteínas de N. caninum,

ii

dentre elas as proteínas mais abundantes já identificadas no secretoma de N.
caninum, NcSRS29B (SAG1) e NcSRS29C (SRS2). Dessa forma, os resultados
obtidos neste estudo agregam conhecimentos sobre o parasita N. caninum e
revelam-se úteis na busca e seleção de novos alvos a serem investigados contra a
neosporose.
Palavras-chave: Neospora caninum; Apicomplexa; Proteínas de superfície; Proteínas
SRS; NcSRS67, NcSRS57.
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ABSTRACT

BEZERRA, M.A. Identification and Characterization of SRS family of surface
proteins of the apicomplexan Neospora caninum. 2017. 145f. Thesis (Doctoral).
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2017.
Neospora caninum is an obligate intracellular parasite of the Apicomplexa phylum,
closely related to Toxoplasma gondii and responsible for abortion and loss of fertility
in cattle, resulting in significant losses in the worldwide livestock. As part of its
intracellular cycle, the first interaction of the parasite with the target cell is performed
by surface proteins known as SRS superfamily (Surface Antigen Glycoprotein Related Sequences). SRS or SAG proteins have been subject of intensive research
due to their immunodominant pattern, exhibiting great potential as a diagnostic tool
and/or vaccine candidates. Currently there are five genes belonging to the SRS
family of proteins described in the scientific literature for N. caninum. Two of these
genes were isolated from tachyzoites due to their high sera reactivity of infected
animals: NcSRS29B (SAG1) and NcSRS29C (SRS2). Therefore, this work was
carried out with the aim of characterizing SRS surface proteins, NcSRS57 and
NcSRS67. In addition, we have performed an overview of N. caninum GPI anchored
proteins in the Nc-1 lineage. Our results showed that; among the apicomplexan
homologues, NcSRS67 presented higher identity and similarity with Hammondia
hammondi (HHA_450490), while NcSRS57 revealed greater identity and similarity
with Toxoplasma gondii (TgSRS57). NcSRS67 and NcSRS57 presented the third
major similarity between the homologues involved in the structural alignment. These
two SRS proteins have twelve conserved cysteine residues predicted to form six
disulfide bonds distributed in two SRS domains (D1 and D2), forming β-sheet
sandwiches and α-helices associated with each other. The coding sequence of
NcSRS67 (without the signal peptide and without the GPI anchor) was cloned and
constitutively expressed in the plasmid pCR-Blunt II-TOPO-His6x. The native form of
NcSRS67 has a molecular mass of 35 kDa (predicted 30.6 kDa without signal
peptide and without the GPI anchor). The rNcSRS57 sequence (without the signal
peptide and without the GPI anchor) was cloned into pET32, however only a 92 bp
fragment was translated in contrast to the cloned sequence of 1074 bp, due to the
presence of a hidden stop codon. This event generated rNcSRS57 with molecular
mass lower than expected (19.5 kDa). Native NcSRS57 has 43 kDa mass (predicted
without signal peptide and without GPI anchor 31.14 kDa). The inhibitory effects of
the anti-rNcSRS67 polyclonal antibodies, anti-rNcSRS57 and the association of both
on the adhesion/invasion of tachyzoites were investigated in vitro, resulting in a 20%
inhibition for the anti-rNcSRS67 antibody, 16% rNcSRS57 and 11% for the
association. NcSRS67 was localized on part of the surface of tachyzoites, unlike
NcSRS57, which covered the entire surface area of these parasites. Despite of the
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numerous attempts, native forms of NcSRS67 and NcSRS57 obtained by 2D
electrophoresis were not identified by MS/MS. The treatment of N. caninum
tachyzoites with the specific phospholipase C phosphatidylinositol (PI-PLC) enzyme,
followed by MS/MS analysis also generated the identification of N. caninum proteins,
among them the most abundant proteins already identified in the secretome of N.
caninum, NcSRS29B (SAG1) and NcSRS29C (SRS2). Thus, the results obtained in
this study increase the knowledge of the parasite N. caninum and demonstrate to be
useful in the search and selection of new targets to be investigated against
neosporosis.
Keywords: Neospora caninum; Apicomplexa; Surface proteins; SRS proteins;
NcSRS67, NcSRS57.
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RESUMEN

BEZERRA, M.A. Identificación e Caracterización de proteínas de superficie de la
familia SRS de apicomplexa Neospora caninum. 2017. 145f. Tesis (Dutorado).
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2017.
Neospora caninum es un parásito intracelular obligado del filo de Apicomplexa,
estrechamente relacionado con Toxoplasma gondii, responsable de abortos y
pérdida de fertilidad en el ganado bovino y por lo que genera pérdidas significativas
en el ganado mundial. Como parte de su ciclo intracelular, la primera interacción del
parásito con la célula huésped se realiza mediante proteínas de superficie conocidas
como superfamília SRS (Surface Antigen Glycoprotein - Related Sequences). Las
proteínas SRS o SAG han sido objeto de intensas investigaciones debido a su
patrón inmunodominante, que representa un gran potencial como herramienta de
diagnóstico y/o vacunación. En la actualidad existen cinco genes que pertenecen a
la familia de proteínas SRS descritas en la literatura científica para N. caninum,
donde dos de ellos se caracterizan por taquizoitos porque son altamente
reconocidos por sueros en animales infectados: NcSRS29B (SAG1) y NcSRS29C
(SRS2). Por lo tanto, este trabajo se llevó a cabo con el objetivo de caracterizar
proteínas de superficie SRS, NcSRS57 y NcSRS67. Adicionalmente, hemos
obtenido un enfoque general de proteínas ancladas GPI de N. caninum en el linaje
Nc-1. Nuestro resultado demostró que entre los homólogos apicomplexos, NcSRS67
presentó mayor identidad y similitud con Hammondia hammondi (HHA_450490),
mientras que NcSRS57 reveló mayor identidad y similitud con Toxoplasma gondii
(TgSRS57). NcSRS67 y NcSRS57 presentó la tercera mayor similitud entre los
homólogos implicados en la alineación estructural. Estas dos proteínas SRS han
doce conservado residuos de cisteína que por predicción forman seis enlaces
disulfuro distribuidos en dos dominios SRS (D1 y D2), formando sándwiches de hoja
β y hélices α asociadas entre sí. La secuencia codificante de NcSRS67 (sin péptido
señal y sin anclaje GPI) se clonó y se expresó constitutivamente en el plásmido
pCR-Blunt II-TOPO-His6x. La forma nativa de NcSRS67 tiene una masa molecular
de 35 kDa (predicho 30,6 kDa sin péptido señal y sin anclaje GPI). La secuencia
rNcSRS57 (sin péptido señal y sin anclaje GPI) se clonó en pET32, sin embargo sólo
un fragmento de 92 pb se tradujo en relación con la secuencia clonada de 1074 pb,
debido a la presencia del codón de parada oculto. Este evento generó rNcSRS57
con una masa molecular inferior al esperado (19,5 kDa). El nativo NcSRS57 tiene
una masa de 43 kDa (predicho sin péptido señal y sin anclaje GPI 31,14 kDa). Los
efectos inhibitorios de los anticuerpos policlonales anti-rNcSRS67, anti-rNcSRS57 y
la asociación de ambos en la adhesión/invasión de taquizoitos se investigaron in
vitro, resultando en la inhibición del 20% para el anticuerpo anti-rNcSRS67, 16% de
rNcSRS57 y 11% para la asociación de estos dos anticuerpos. NcSRS67 se localizó
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Sobre una parte de la superficie de los taquizoítos, a diferencia de NcSRS57, que
cubrió toda la superficie del parásito. A pesar de los numerosos intentos, las formas
nativas de NcSRS67 y NcSRS57 obtenidas mediante electroforesis 2D no fueron
identificadas por MS/MS. El tratamiento de los taquizoitos de N. caninum con la
enzima fosfolipasa C fosfatidilinositol (PI-PLC), seguido de análisis MS/MS, también
generó la identificación de proteínas de N. caninum, entre ellas las proteínas más
abundantes ya identificadas en el secretoma de N. caninum, NcSRS29B (SAG1) y
NcSRS29C (SRS2). Por lo tanto, los resultados obtenidos en este estudio suman
conocimientos sobre el parásito N. caninum y demuestran ser útiles en la búsqueda
y selección de nuevos objetivos a investigar contra la neosporosis.
Palabras claves: Neospora caninum; Apicomplexa; Proteínas de superficie;
Proteínas SRS; NcSRS67, NcSRS57.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística-IBGE, o rebanho bovino brasileiro chegou a 215,1 milhões de cabeças
em 2015, um acréscimo de 2,8 milhões de animais em relação a 2014 (Instituto
Brasileiro de Geografia e Pesquisa Pecuária Mundial, 2015). Com isso, o Brasil
manteve-se como segundo colocado no ranking mundial, atrás apenas da Índia e,
desde 2004, assumiu a liderança nas exportações, com um quinto da carne
comercializada internacionalmente e vendas em mais de 180 países (Neto, 2014;
Governo Federal: Portal Brasil, 2015).
Com a abertura de novos mercados mundiais, padrões como qualidade, menor
impacto ambiental, rastreabilidade, preço competitivo e a exigência sanitária
tornaram-se condições para consolidar a participação no mercado internacional
(MICHELS, 2000; LOPES; CARVALHO, 2002; BARROS et al., 2011). Um exemplo
de barreira sanitária imposta atualmente sobre a bovinocultura é o combate à febre
aftosa, porém com a crescente exigência dos mercados internacionais outras
doenças podem potencialmente ser incluídas nas questões sanitárias, além disso, o
estudo do impacto econômico de uma doença, como a neosporose, por exemplo,
pode identificar o quanto a mesma afeta a rentabilidade do sistema de cria na cadeia
produtiva (BARROS et al., 2011).
A neosporose, uma enfermidade causada pelo protozoário coccidio Neospora
caninum, emergiu como uma importante doença mundialmente conhecida por induzir
abortamentos em bovinos, além de acometer diversas outras espécies de animais
domésticos e silvestres (DUBEY et al., 1988; GONDIM, 2006; DUBEY et al., 2007;
KING et al., 2012). N. caninum tem o cão como hospedeiro definitivo e transmissor
horizontal do agente ao bovino, que uma vez instalado é transmitido de mãe para
filho possivelmente por várias gerações (DUBEY et al., 1988).
Sabe-se que depois dos custos relacionados com a nutrição, a fertilidade é o
fator com maior impacto na economia da exploração leiteira (BLOWEY, 1999), sendo
a perda da gestação uma das maiores causas de decréscimo da fertilidade (LEE;
KIM, 2007). Devido às mortes embrionárias e fetais, são alterados os padrões de
produção de leite, ou seja, a produção diminui (CALDOW; GRAY, 2004), aumentam
as despesas com diagnósticos, refertilizações, reposição de fêmeas e diminuição
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sobre o valor das matrizes infectadas, levando a importantes perdas
econômicas no setor de criação bovina (WILLIAMS et al., 2000; TREES et al., 2002;
CORBELLINI et al., 2002; DUBEY et al, 2007; PARKINSON, 2009; MARQUES et al,
2011). Uma fêmea infectada com N. caninum tem de três a sete vezes mais chances
de abortar do que uma fêmea não infectada (QUINTANILLA-GONZALO et al., 2000;
DUBEY et al., 2007; WILLIAMS et al., 2009; ALMERIA; LÓPEZ-GATIUS, 2013) e,
caso não aborte, o feto pode ser infectado no útero em 80-95% dos casos, já que a
transmissão deste parasita ocorre com alta eficiência pela via transplacentária
(DAVISON et al., 1999).
Nos últimos dez anos, obstáculos adicionais para o controle da neosporose
tornaram-se conhecidos, o que inclui a descoberta de novos hospedeiros
(intermediários e definitivos) de N. caninum (McALLISTER et al., 1998; LINDSAY et
al., 1999; GONDIM et al., 2004; GONDIM, 2006; KING et al., 2010; DUBEY et al.,
2011; Da SILVA ANDRADE et al., 2012; MINERVINO et al., 2012; VILLALOBOS et
al., 2012), a possibilidade de outras vias de transmissão do parasita como através do
colostro ou do leite das vacas aos seus bezerros (ORTEGA-MORA et al., 2003), ou
através do sêmen de touros (MOORE et al., 2003), além das dificuldades no
diagnóstico preciso da infecção (GONDIM et al., 2008). Apesar dos avanços
imunobioquímicos no estudo de N. caninum, ainda não existe uma vacina eficiente
para a prevenção da doença (DUBEY et al., 2007; JIMÉNEZ-RUIZ et al., 2012;
WESTON et al., 2012).

1.1. Neospora caninum
Neospora caninum é um protozoário parasita intracelular obrigatório que
pertence ao filo Apicomplexa e está intimamente relacionado a Toxoplasma gondii,
devido a suas características genéticas e morfológicas (DUBEY et al., 2006; DUBEY;
SCHARES, 2011). Este parasita foi descrito e nomeado apenas em 1988 por Dubey
(DUBEY et al., 1988) como um novo gênero e espécie, recebendo a denominação
de Neospora caninum em referência ao fato de ter sido inicialmente detectado em
tecido de cães na Noruega, onde era até então erroneamente diagnosticado como
Toxoplasma gondii (BJERKAS et al., 1984). Apesar das semelhanças morfológicas e
genéticas entre N. caninum e T. gondii, diferenças fundamentais entre estes dois
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parasitas foram posteriormente identificadas no que diz respeito à sua gama de
hospedeiros naturais, composição de carboidratos sobre a superfície, características
estruturais, antigenicidade, fatores de virulência e patogênese (DUBEY; LINDSAY,
1996; DUBEY et al., 2002; DUBEY et al., 2007). Diferenças entre N. caninum e T.
gondii também tem sido descritas usando análises genômicas e transcriptômicas
(REID et al., 2012). Ademais, diferentemente de T. gondii, N. caninum não causa
infecção em humanos (MCCANN et al., 2008; SHAAPAN, 2016), embora já tenham
sido

detectados

anticorpos

contra

este

parasita

em

soros

de

humanos

imunocomprometicos com HIV, pacientes com desordens neurológicas e uma baixa
detecção em indivíduos recém nascidos (NAM et al., 1998; TRANAS et al., 1999;
LOBATO et al., 2006).
Há duas décadas, N. caninum vem sendo extensivamente investigado devido a
sua importância como um patógeno veterinário (DONAHOE et al., 2015). N. caninum
tem uma distribuição global e pode causar doença neuromuscular em cães e
abortamento e mortalidade neonatal em bovinos, resultando em perdas econômicas
para as indústrias de corte e de leite (DUBEY et al., 2007; DUBEY; SCHARES,
2011; REICHEL et al., 2013). Há relatos da neosporose bovina em países de todos
os continentes (DUBEY et al., 2006). Um cálculo com os dados de dez países
comprovadamente afetados (Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Espanha, Estados
Unidos, Holanda, México, Reino Unido e Nova Zelândia) estimou uma perda
econômica anual média da ordem de US$ 1,298 bilhão, de modo que dois terços
deste montante (U$ 842,9 milhões) provém da cadeia produtiva do leite (REICHEL et
al., 2013).

1.2. Ciclo de vida e transmissão

O ciclo de vida heteroxênico de N. caninum (figura 1) envolve canídeos
domésticos e selvagens como hospedeiros definitivos (McALLISTER et al., 1998;
KING et al., 2012; GOODSWEN et al., 2013) e uma ampla variedade de hospedeiros
intermediários incluindo espécies de bovinos (Figura 1, DUBEY et al., 2007; DUBEY;
SCHARES, 2011; GOODSWEN et al., 2013). Sabe-se até o momento que há dois
modos distintos de reprodução no ciclo de vida deste parasita: reprodução sexuada,
a qual está presente apenas em canídeos (hospedeiro definitivo), como o cachorro
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(Canis lapus familiaris) (MCALLISTER et al., 1998), coiote (Canis latrans) (GONDIM
et al., 2004), lobo cinzento (Canis lapus) (DUBEY et al., 2011) e dingo (Canis lapus
dingo) (KING et al., 2010); e reprodução assexuada, que ocorre em hospedeiros
intermediários como os bovinos (GOODSWEN et al., 2013).

Figura 1. Ciclo de vida heteroxênico de N. caninum. O ciclo de vida heteroxênico
deste parasita inclui uma replicação sexuada (que ocorre no canídeo: hospedeiro
definitivo) e uma replicação assexuada no hospedeiro intermediário (representado
nesse caso pelo bovino). (A) No hospedeiro intermediário, a infecção pode ocorrer
horizontalmente através da ingestão de alimentos ou água contaminada com
oocistos contendo esporozoítas previamente liberados nas fezes de canídeos
infectados agudamente; ou (B) verticalmente da mãe para o feto através da placenta
(GOODSWEN et al., 2013). Altamente eficiente (MORÉ et al., 2009), a transmissão
transplacentária pode ser exógena quando os oocistos infecciosos são ingeridos
durante a gravidez ou endógena devido à recrudescência de uma infecção
persistente (TREES; WILLIAMS, 2005). (C) Após a fase de proliferação rápida, N.
caninum diferencia-se no estágio de bradizoítas quiescentes que residem nos cistos
teciduais intracelulares, estabelecendo infecções de longos períodos (PIERGILI
FIORETTI et al., 2003). (D) Durante a gestação, modificações na resposta imune da
mãe favorecem a reativação do parasita e a reconversão de bradizoítas em
taquizoítas, os quais podem atravessar a placenta e gerar uma infecção fetal
(INNES, 2007). (E) A recrudescência de uma infecção persistente com transmissão
vertical pode ocorrer sobre gestações consecutivas e pode resultar em abortamento
ou no nascimento de bezerros saudáveis, mas congenitamente infectados
(WILLIAMS et al., 2009). (F) Por fim, o ciclo de vida é completado quando cistos
teciduais contendo bradizoítas, presentes nos tecidos do hospedeiro intermediário,
são ingeridos por um hospedeiro definitivo carnívoro (GUIDO et al., 2016).

Fonte: Ilustração adaptada de GUIDO et al., 2016.
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Durante o ciclo de vida deste parasita há três estágios até então descritos:
esporozoítas em oocistos (figura 1A), taquizoítas (figura 1B) e bradizoítas em cistos
teciduais (figura 1F). Os oocistos são excretados nas fezes dos cães (figura 1A)
após a ingestão de N. caninum na forma de bradizoítas (figura 1F), tornando-se
infecciosos em poucos dias (BUXTON et al., 2002). Estes oocistos correspondem à
forma de resistência deste parasita no ambiente (DONAHOE et al., 2015). São
presumivelmente gerados pela replicação sexual nas células epiteliais do intestino
do hospedeiro definitivo e expelido nas fezes em uma forma não esporulada (não
infecciosa), embora os estágios sexuais entero-epiteliais no trato alimentar do
canídeo ainda não tenham sido conclusivamente demonstrados (DUBEY et al.,
2004). Fora do hospedeiro, os oocistos sofrem esporulação em 24 a 72 horas e
desenvolvem dois esporocistos, cada um contendo quatro esporozoítas, tornando-os
oralmente infecciosos (DUBEY et al., 2006; 2007; REICHEL et al., 2007). A infecção
do hospedeiro intermediário pode ocorrer quando os oocistos esporulados são
ingeridos (figura 1A, DONAHOE et al., 2015). Já no trato gastrointestinal, os
esporozoítas

são

liberados

e

parasitam

inicialmente

células

intestinais

transformando-se em taquizoítas (figura 1B, HEMPHILL et al., 2006).
Os taquizoítas pertencem ao estágio de multiplicação rápido de N. caninum,
capazes de infectar uma ampla variedade de células nucleadas, incluindo células
mononucleares que ajudam na disseminação do parasita via tráfego de leucócitos
(DUBEY et al., 2006; HEMPHILL et al., 2006). Durante a fase aguda da infecção, os
taquizoítas podem ser encontrados em virtualmente todos os tecidos do hospedeiro.
É durante este estágio que ocorrem os ciclos progressivos de replicação intracelular,
lise das células infectadas, liberação de taquizoítas e infecção de células circulantes,
podendo dar início a sequelas imunopatológicas, e em alguns animais, doença
clínica (DUBEY et al., 2007). Em um hospedeiro imunocompetente, os taquizoítas
replicam-se por cerca de 20 vezes antes de se diferenciarem em bradizoítas, o
estágio de vida quiescente do parasita, que é formado sob pressão do sistema
imune do hospedeiro e que produz um cisto tecidual (GOODSWEN et al., 2013).
Os cistos teciduais protegem os bradizoítas de fatores imunológicos e
propiciam a persistência do parasita por longos períodos, gerando infecções
assintomáticas crônicas (figura 1C) (HEMPHILL et al., 2006; DUBEY et al., 2007;
DUBEY;SCHARES, 2011). A recrudescência da infecção (figura 1D) pode ser
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alterada por mudanças no status imune do hospedeiro (imunomodulação ou
imunossupressão), podendo resultar na reativação de bradizoítas (figura 1F) e
conversão para taquizoítas (figura 1B) (HEMPHILL et al., 2006). Este evento é bem
documentado em animais gestantes e permite a propagação de taquizoítas para
outros tecidos, incluindo a sua disseminação através da placenta e infecção do feto
(figura 1E) (WILLIAMS et al., 2009).
A infecção natural de N. caninum ocorre via transmissão horizontal ou vertical
(DUBEY et al., 2007). A transmissão vertical (também denominada de transmissão
transplacentária ou congênita) é o modo predominante no bovino (DONAHOE et al.,
2015). Duas formas de transmissão vertical são conhecidas: transmissão exógena
ou endógena (TREES; WILLIAMS, 2005; WILLIAMS et al., 2009). A transmissão
exógena ocorre após a ingestão de oocistos pelo gado e está associado a uma série
de abortamentos epidêmicos em um rebanho (WILLIAMS et al., 2009). A
transmissão endógena acompanha a recrudescência da infecção em uma vaca
persistentemente infectada durante a gravidez. É o principal mecanismo responsável
pela manutenção do parasita dentro dos rebanhos, resultando em taxas de
transmissão fetal de até 95% (DUBEY et al., 2006; WILLIAMS et al., 2009; REICHEL
et al., 2013), podendo passar a infecção por gerações consecutivas de seus
descendentes (DUBEY; SCHARES, 2006; DUBEY et al., 2006). No hospedeiro
definitivo canídeo e outros carnívoros, a transmissão horizontal pode resultar da
ingestão de tecidos provenientes dos hospedeiros intermediários infectados
contendo cistos teciduais ou da ingestão de água ou alimentos contaminados com
oocistos esporulados (DUBEY et al., 2006, 2007). Já no hospedeiro intermediário a
transmissão horizontal também pode ocorrer através da ingestão de água ou
alimentos

contaminados

com

oocistos

contendo

esporozoítas

previamente

eliminados nas fezes de canídeos infectados (GOODSWEN et al., 2013).

1.3. Neosporose

A principal forma evolutiva de N. caninum que causa a infecção aguda da
neosporose no hospedeiro intermediário é o taquizoíta, disseminado através da
corrente sanguínea e sistema linfático (GOODSWEN et al., 2013). Estes taquizoítas
são capazes de invadir vários tipos de células nucleadas onde se multiplicam por um
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processo denominado de endodiogenia (isto é, um mecanismo de reprodução
assexuada no qual duas células progenitoras são originadas a partir de uma célula
mãe). As células altamente infectadas são então rompidas, liberando taquizoítas de
N. caninum, o estágio de multiplicação rápida, que posteriormente se disseminam e
infectam outras células (GUIDO et al., 2016).
Assim como outras infecções que também causam abortamento ao redor do
mundo, como por exemplo, a brucelose (STEVENS et al, 1994; CORBEL, 1997) e
leptospirose (MARTINS et al, 2012), N. caninum também tem sido identificado como
um dos principais abortifacientes. Dessa forma, este parasita tem sido responsável
por grandes perdas econômicas refletidas em perda da qualidade genética do
rebanho, tornando assim as práticas de manejo do rebanho infectado diferentes
daquelas verificadas ao redor do mundo (REICHEL et al., 2013). Estes fatores
acabam comprometendo, consequentemente, as atividades de nutrição e produção
de leite (kg/dia) (REICHEL et al., 2013). Embora a maioria do rebanho infectado
tenha uma gestação normal, por outro lado, aqueles animais infectados são mais
susceptíveis do que os não infectados, principalmente se as matrizes forem
infectadas pela primeira vez no início da gestação (GOODSWEN et al., 2013;
HORCAJO et al., 2016).
A transmissão horizontal de N. caninum envolvendo oocistos parece ocorrer
raramente na natureza (HALL et al., 2005), embora a compreensão do ciclo de vida
deste parasita seja inconsistente com a ampla distribuição e alta prevalência de
infecções na natureza (AL-QASSAB et al., 2010). Por outro lado, a transmissão
vertical de N. caninum é altamente eficiente e também o maior modo de transmissão
deste parasita em bovinos (BARR et al., 1993; SCHARES et al., 1998; HIETALA;
THURMOND, 1999). Dessa forma, uma alta proporção de vacas infectadas
transmite a infecção para sua prole, a qual é responsável pela sustentação do nível
da infecção no rebanho (WILLIAMS et al., 2009). Embora o mecanismo preciso da
transmissão vertical (que ocorre através da placenta) ainda seja pouco
compreendido, sabe-se, entretanto, que os taquizoítas migram da mãe infectada
para o feto através da placenta, podendo causar infecção fetal e consequentemente,
levar ao abortamento (GOODSWEN et al., 2013).
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1.4. Processo invasivo e importância das proteínas de superfície SRSs

O filo Apicomplexa compreende um grande grupo de protozoários parasitas
causadores de doenças em humanos e animais. A denominação deste filo está
relacionada à região apical dos parasitas que contém organelas ou estruturas
importantes envolvidas na invasão e desenvolvimento na célula hospedeira,
denominadas de roptrias, micronemas, conóide e anel polar (GROCKIEGO;
SCHWARZ, 2010). Os apicomplexas, por serem intracelulares obrigatórios, invadem
as células hospedeiras por um mecanismo conservado e bem-sucedido, utilizandose de uma motilidade dependente de substrato chamada de gliding ou
―deslizamento‖, havendo a participação de filamentos de actina dentro do parasita
(DOBROWOLSKI; SIBLEY, 1996; WETZEL et al., 2003; SANTOS et al., 2009;
BARGIERI et al., 2014; HEINTZELMAN, 2015). A invasão da célula hospedeira pelo
estágio infectante do Apicomplexa é composta por um processo multifatorial
(ilustrado na figura 2). A interação inicial entre o parasita e a célula alvo é
intermediada por proteínas de superfície da família SRS (Surface Antígen
Glycoprotein – Related Sequences) (HOWE; SIBLEY, 1999; LEKUTIS et al., 2001;
CARRUTHERS; BOOTHROYD, 2007) que será detalhada no próximo item. Após a
interação inicial, ocorre a liberação de proteínas das micronemas, o que possibilita a
reorientação e formação de ligações mais rígidas com moléculas do hospedeiro e
ligação com o motor de actina/miosina do parasita, o qual fornece a força de
direcionamento para a invasão da célula hospedeira (MEISSNER et al., 2002;
KEELEY, SOLDATI, 2004; HUYNH et al., 2006; SANTOS et al., 2009; LENDNER;
DAUGSCHIES, 2014; HEINTZELMAN, 2015; BICHET et al., 2016). A entrada do
parasita ocorre após a secreção de proteínas das roptrias (RONs e ROPs),
resultando na junção de movimento (MJ), que funciona como uma forquilha para a
entrada do parasita na célula e forma o vacúolo parasitóforo, no qual o parasita
reside (ALEXANDER et al., 2005; KESSLER et al., 2008; LOURIDO et al., 2010;
BARGIERI et al., 2014). Devido a sua natureza única, este processo de invasão tem
atraído uma grande quantidade de pesquisas, uma vez que fornece possibilidades
para a identificação de potenciais componentes/alvos para o desenvolvimento de
novas vacinas e/ou drogas antiparasitárias (SHEN; SIBLEY, 2012).
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Figura 2. Etapas envolvidas no processo invasivo do Apicomplexa Toxoplasma gondii
O processo multifatorial se inicia com o reconhecimento pelas proteínas de superfície do
taquizoíta (ex. SAG1) e hospedeiro (1). A liberação das proteínas micronêmicas (MICs)
possibilita a ligação entre ligantes e o motor de actina/miosina (MyoA) (2). O inicio da
invasão ocorre com a interação entre as proteínas das roptrias (RONs e ROPs) e o antígeno
de membrana apical (AMA1), formando a junção de movimento (MJ) (3) e o vacúolo
parasitóforo (4) e (5). Por fim, o parasita é liberado da junção pela clivagem das proteínas
micronêmicas pelas rombóides (6) e (7).

Fonte: adaptado de CARRUTHERS; BOOTHROYD, 2007.

1.5. Proteínas de superfície ancoradas por glicosilfosfatidilinositol

No centro do processo de invasão multifatorial, como parte do ciclo intracelular
de N. caninum, está o estabelecimento entre a primeira interação do parasita com a
célula hospedeira, realizado por proteínas de superfície da superfamília SRS
ancoradas por glicosilfosfatidilinositol (GPI) (JUNG et al., 2004; CARRUTHERS;
BOOTHROYD, 2007). Sabe-se que N. caninum e T. gondii possuem genomas
similares com genes altamente conservados com correspondência entre a maioria
dos genes codificadores dessas proteínas de superfície no mesmo cromossomo.
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Dessa forma, a superfície destes dois apicomplexas é revestida por uma família
extensa de proteínas SRS podendo atuar como adesinas, cuja expressão é regulada
de acordo com os estágios de desenvolvimento (REID et al., 2012). Como uma
característica em comum, as proteínas dessa superfamília SRS contém uma âncora
de GPI para adesão à membrana do parasita (JUNG et al., 2004; CRAWFORD et al.,
2009). Este tipo de ancoragem C-terminal representa a forma de glicosilação mais
comum em Plasmodium spp (GILSON et al., 2006). GPI é uma estrutura glicolipídica
altamente complexa que se liga covalentemente a proteínas como uma modificação
pós-traducional, levando à ancoragem da proteína à parte externa da membrana
plasmática, sendo capaz de mediar diversas funções biológicas (figura 3) (MAEDA;
KINOSHITA, 2011; DEO et al., 2013; HEIDER et al., 2016).
A estrutura principal da âncora GPI é razoavelmente conservada, contendo um
ligante de fosfoetanolamina localizado na região C terminal da proteína e que está
acoplado a um núcleo glicano constituído majoritariamente por resíduos de manose,
glucosamina e inositol, compreendendo dessa forma o grupo principal do fosfolípido
(figura 3). Entretanto, os resíduos de ácidos graxos podem variar significativamente,
assim como as cadeias laterais de carboidratos (HEIDER et al., 2016). Essas
proteínas ancoradas por GPI podem ser isoladas da membrana com sua âncora
intacta a partir da clivagem enzimática, ou seja, através da ação de fosfolipases
fosfoinositol específica B ou C (SHAROM; RADEVA, 2004). Além disso, a âncora de
GPI pode mediar a associação das proteínas com esfingolipídeos especializados e
microdomínios lipídicos ricos em colesterol (FUGITA; JIGAMI, 2008; LEVENTAL et
al., 2010). As famílias de genes que também possuem âncora GPI, como VAR em
Plasmodium falciparum e VSG em Trypanossoma brucei, expressam proteínas de
forma seriada, ao contrário das SRS que possuem uma expressão regulada de
acordo com seu estágio de desenvolvimento, sem sobreposição de expressão
(JUNG et al., 2004; REID et al., 2012).
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Figura 3. Representação esquemática de uma proteína ancorada por
glicosilfosfatidilinositol (GPI). A região C terminal da proteína está ligada a três
resíduos de manose (Man) através da fosfoetanolamina seguida por glucosamina
(GlcN) e a fosfoinositol (Ins) transportando os resíduos lipofílicos. O asterisco indica
os possíveis sítios de cadeias adicionais e a seta indica o sítio de clivagem de
fosfolipase fosfoinositol específica.

Fonte: adaptado de HEIDER et al., 2016.

1.5.1 Proteínas GPI em Apicomplexas: superfamília SRS (Surface Antigen
Glycoprotein – Related Sequences) e proteínas SUSA (SAG-Unrelated Surface
Antigen)
Em diversos Apicomplexas como T. gondii, N. caninum, Cystoisospora suis e
Sarcocystis neurona, o grupo de proteínas contendo peptídeo sinal e âncora GPI é
conhecido como superfamília SRS (Surface Antigen Glycoprotein – Related
Sequences), anteriormente chamadas de proteínas SAG (Surface Antigen
Glycoprotein, JUNG et al., 2004; BLAZEJESKI et al., 2015; PALMIERI et al., 2017).
Até 2008 acreditava-se que esta superfamília de proteínas era a única ancorada por
GPI sobre a superfície destes apicomplexas. Entretanto uma investigação de Pollard
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et al. (2008), revelou uma nova família de proteínas de superfície ancoradas por
GPI, mas não relacionadas às proteínas SAG, a qual recebeu o nome de SUSA (do
inglês SAG-unrelated surface antigens). Em T. gondii foram identificados 31
membros dessa nova família de proteínas SUSA, de modo que 10 deles encontramse localizados no cromossomo VI, 3 no cromossomo IX e o restante distribuídos no
cromossomo XII, todos eles encontrados na forma taquizoíta (POLLARD

et al.,

2008). Uma investigação mais abrangente de Reid et al. (2012) envolvendo um
estudo de bioinformática comparativo entre o genoma de N. caninum e T. gondii
revelou não só os membros da família SUSA já identificados por Pollard et al.
(2008), mas também a presença destes membros no genoma de N. caninum. Em N.
caninum ocorre o mesmo número de genes SUSA distribuídos nos cromossomos VI,
IX e XII, não tendo sido detectada a presença de pseudogenes como nos
cromossomos VI e XII de T. gondii (REID et al., 2012). Essa família de proteínas de
superfície provavelmente possui um papel tão importante quanto as proteínas da
superfamília SRS, entretanto são necessários mais estudos, principalmente
funcionais para poder avaliar melhor sua relevância. Já as proteínas da superfamília
SRS medeiam o contato inicial entre o parasita e a célula hospedeira, permitindo o
prosseguimento da invasão celular a qual deve ocorrer em 15-30 segundos para
possibilitar a sobrevivência do parasita (JUNG et al, 2004). Além disso, existem
evidências de que as SRSs poderiam modular a resposta imune (LEKUTIS et al,
2001) e regular a expressão diferencial de seus genes de acordo com o estágio
evolutivo a fim de assegurar a persistência em seu hospedeiro (KIM et al, 2005;
REID et al., 2012).

1.5.1.1 Superfamília de proteínas de superfície SRS

Um estudo de bioinformática usando o genoma de T. gondii da linhagem Me49
tipo II identificou 161 sequências com homologia significante à superfamília de
antígenos de superfície ancorados por GPI em Toxoplasma (JUNG et al., 2004). A
partir destes resultados houve a percepção de que a superfície deste Apicomplexa
era consideravelmente mais complexa do que se imaginava (JUNG et al., 2004;
WASMUTH et al., 2012). A combinação deste estudo com outras pesquisas de
sequências expressas em um banco de dados de Toxoplasma gondii (EST)
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(KISSINGER et al., 2003), revelou não só a presença de ortólogos SRS em outros
gêneros coccidianos, incluindo Neospora e Sarcocystis (HOWE et al., 1998, 2008;
REID et al., 2012; WASMUTH et al., 2012), como também níveis de expressão
relativa e distribuição dessas proteínas SRSs entre diferentes formas evolutivas de
T. gondii (WASMUTH et al., 2012; HEHL et al., 2015). Análises através de EST,
composta de uma mistura de cDNAs de diferentes formas evolutivas de T. gondii,
identificaram padrões de expressão gênica estágio-específicas em relação a um
amplo número de sequências SRSs (WASMUTH et al., 2012). Onze genes tiveram
sua expressão relacionadas a taquizoítas, enquanto que quatro aparentemente
ficaram restritos a bradizoítas e apenas SRS28 (SporoSAG) foi verificado em
esporozoítas. Embora a expressão estrita de um gene SRS a um estágio particular
do parasita pareça ser o padrão dentro desta superfamília de genes, há também
uma exceção: o gene SRS25 é abundantemente expresso em taquizoítas e
esporozoítas (WASMUTH et al., 2012).
Recentemente Hehl et al. (2015) mostraram diferenças existentes durante a
expansão assexuada entre as formas merozoíta e taquizoíta de T. gondii. Este
estudo demonstrou não só a distribuição regulada de genes SRSs dependente de
estágio específico, como também uma distribuição não sobreposta de sequências
SRSs na forma merozoíta de T. gondii. Análises das sequências codificadoras de
111 membros da superfamília SRS anotadas no ToxoDB (versão 8.1), reguladas
durante aforma merozoíta, revelaram que mais de 52 membros desta família
estavam presentes em merozoítas, enquanto que um grupo separado de 14 genes
SRS foram expressos exclusivamente em taquizoítas (HEHL et al., 2015). Embora a
função precisa desta superfamília de proteínas de superfície ainda continue
desconhecida, sabe-se que as proteínas SRS estão envolvidas na adesão a célula
hospedeira, mas que também provocam reações imunes e regulam a virulência do
parasita (HEHL et al., 2015). Essas estratégias são promovidas com intuito de
promover a formação de cistos teciduais nos hospedeiros intermediários e
consequentemente estabelecer uma infecção latente e persistente que facilite a
transmissão ao hospedeiro definitivo (HEHL et al., 2015). Análises tem mostrado que
taquizoítas de T. gondii expressam diferencialmente um número de genes SRS
(WASMUTH et al., 2012), e que esta diferença de expressão tem sido postulada de
acordo com a habilidade de seu estágio ao invadir uma ampla variedade de células
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hospedeiras em relação a outros coccídeos (REID et al., 2012). Entretanto,
merozoítas, os quais infectam apenas um único tipo de célula (o enterócito de
felino), expressam co-dominantemente um amplo repertório de proteínas SRS de
maneira dependente de seu estágio (HEHL et al., 2015). Isso pode sugerir que
genes SRS restritos a merozoítas sejam menos relevantes à adesão e invasão nos
enterócito, mas por outro lado, promovam o desenvolvimento e fertilização do
gameta. Dada a habilidade demonstrada de proteínas SRS para promover respostas
imunes, é possível que estas tenham uma função sobre a estimulação da inflamação
intestinal e diarreia, para facilitar a produção e dispersão de oocistos (HEHL et al.,
2015).
A análise da distribuição dos genes SRSs no genoma de N. caninum e T.
gondii (figura 4) permite visualizar as subfamílias presentes em cada gene, se o
gene é sintênico, ou seja, se também está presente em T. gondii, e o seu
posicionamento dentro do cromossomo. A partir deste alinhamento cromossômico
entre N. caninum NcLIV e T. gondii Me49, Reid et al. (2012) descreveram a família
gênica SRS mais numerosa em N. caninum do que em T. gondii, com um total de
246 genes e 52 pseudogenes SRSs em N. caninum, comparado aos 109 genes e 35
pseudogenes verificados em T. gondii Me49, 90 genes e 57 pseudogenes em T.
gondii GT1 e 91 genes com 67 pseudogenes na linhagem T. gondii VEG (REID et
al., 2012; WASMUTH et al., 2012; BLAZEJEWSKI et al., 2015). Além disso, foi
verificado que um único gene SRS (SRS16 (BSR4)) de N. caninum é expresso em
um locus multigênico, ao passo que em T. gondii foram frequentemente encontrados
vários (REID et al., 2012; ADOMAKO-ANKOMAH et al., 2014).
Um gene SRS consiste tipicamente de um peptídeo sinal predito, um ou dois
domínios SAG, com cada domínio dispondo de 4 ou 6 resíduos de cisteína
invariantes que formam pontes dissulfeto, e uma âncora GPI para ligação com a
superfície do parasita (MANGER et al, 1998). Os domínios SRS foram inicialmente
classificados em duas famílias de acordo com suas similaridades hierárquicas em
relação às proteínas altamente abundantes SRS29B (anteriormente denominada de
SAG1) e SRS34A (anteriormente denominada de SAG2A). A família SRS34A foi
dividida em subfamílias de 1 a 6 (fam1 a fam6) de acordo com a similaridade de
sequências entre seus domínios. Já a família SRS29B foi dividida em subfamílias 7 e
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8 (fam7 e fam8), também de acordo com a similaridade existente entre seus
domínios (figura 4, WASMUTH et al., 2012).
Figura 4. Distribuição dos genes da família SRS no cromossomos de Neospora
caninum e Toxoplasma gondii. Alinhamento dos cromossomos de N. caninum (acima)
com T. gondii (abaixo) mostrando a sintenia e distribuição dos genes da família SRS e as
subfamílias dos domínios SAG representadas em diferentes cores (famílias 1 a 8). A seta
azul representa o gene NcSRS57 com seu ortólogo em T. gondii e a seta laranja
corresponde ao gene NcSRS67, já identificado no extrato secretado (ESA) de N. caninum.

Fonte: modificado de REID et al., 2012.

16

Sabe-se que as subfamílias 7 e 8, representadas pelas cores azul e vermelho
na figura 4, predominam nos genes SRS de N. caninum e T. gondii (REID et al.,
2012; BLAZEJEWSKI et al., 2015). Estudos prévios de T. gondii sugerem que
proteínas fam7 e fam8 modulam a resposta imune e medeiam funções críticas na
virulência do parasita (BLAZEJEWSKI et al., 2015). Além disso, Toxoplasma e
Neospora são capazes de recrudescerem sua infecção após encistamento, e a
expansão de proteínas SRS com domínios fam7 e fam8 capaz de alterar a
imunidade protetiva hospedeira pode agir aumentando a carga parasitária do cisto
ou alterar o comportamento do hospedeiro intermediário, promovendo a transmissão
do parasita ao hospedeiro definitivo para completar seu ciclo (BLAZEJEWSKI et al.,
2015).
Embora o papel biológico exato da família gênica SRS ainda seja pouco
conhecido, o espectro de funções dessas proteínas tem levantado hipóteses de que
a superfamília SRS esteja envolvida em subgrupos distintos, atuando como adesinas
(SRS57), modulando a resposta imune (SRS34A) ou ainda possuindo alguma forma
de atividade dupla (SRS29B) (WASMUTH et al., 2012). De fato, as proteínas
específicas de taquizoítas SRS29B, SRS34A e SRS29C são capazes de
estimularem a produção de altos níveis de anticorpos durante a fase aguda da
infecção (LEKUTIS et al., 2001; WASMUTH et al., 2012). Análises iniciais com
anticorpos monoclonais produzidos contra SRS29B (SAG1) e SRS34A (SAG2) em
T. gondii já mostravam que o anticorpo produzido contra SRS29B inibia a adesão
dos taquizoítas em cultura de células (GRIMWOOD; SMITH, 1992; MINEO et al.,
1993). Por outro lado, a incubação de T. gondii com anticorpos produzidos contra
SRS34A aumentou a adesão de taquizoítas à célula hospedeira (GRIMWOOD;
SMITH, 1996), sugerindo assim, que essas proteínas SRS não eram funcionalmente
idênticas (LEKUTIS et al., 2001). Análises com mutantes nocaute para SRS29B
obtidos por recombinação homóloga revelaram uma dependência de tempo duas
vezes maior para invadirem a célula hospedeira em comparação com parasitas
complementados com SRS29B e controles da linhagem virulenta RH de T. gondii
(LEKUTIS et al., 2001).
Mais recentemente, Wasmuth e colaboradores (WASMUTH et al., 2012),
priorizaram a investigação funcional de nove genes (SRS17A, SRS17B, SRS25,
SRS29B, SRS29C, SRS33, SRS34A, SRS16C e SRS35) para determinar sua
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função sobre a virulência da linhagem RH de T. gondii. Estes autores observaram
um aumento substancial sobre a expressão da proteína SRS29C em mutantes
nocaute duplo para SRS29B e SRS34A. Observou-se também que camundongos
infectados com parasitas nocaute para SRS29B- ou SRS34-A exibiram um aumento
do tempo de sobrevivência, com um animal sobrevivente, relativo aos animais
infectados com parasitas selvagens, onde todos morreram entre os dias 11 e 12. Os
mesmos parasitas nocaute duplo (SRS29B e SRS34A), apresentaram uma
virulência significativamente atenuada (WASMUTH et al., 2012).
Atualmente existem cinco genes pertencentes à superfamília SRS descritos em
N. caninum, dos quais dois foram caracterizados de taquizoítas por serem muito
imunogênicos e altamente reconhecidos por soros de animais infectados: NcSAG1 e
NcSRS2 (também denominada de NcSRS29C) (HEMPHILL; GOTTSTEIN, 1996;
HOWE et al., 1998, NISHIKAWA et al, 2002; REID et al., 2012; WASMUTH et al.,
2012) e três descritos a partir de bradizoítas de N. caninum: SAG4, BSR4 e SRS9
(FERNANDEZ-GARCIA et al, 2006, RISCO-CASTILLO

et al, 2007, 2011 ). A

nomenclatura dos genes SRS foi amplamente revisada após a análise dos genomas
de T. gondii e N. caninum, e atualmente, considera-se SAG1 como SRS29B, SRS2
como SRS29C, BSR4 como SRS16C e SAG4 como SRS35A (REID et al, 2012).

1.5.1.2 N. caninum: NcSRS57 e NcSRS67

O antígeno de superfície SRS57 (ID NcLIV_060660) pertencente a superfamília
de proteínas de superfície SRS, anteriormente denominado de SAG3, encontra-se
localizado no cromossomo XII de N. caninum e T. gondii, dispondo de um peptídeo
sinal e dois domínios SRS (MANGER et al., 1998; GAJRIA et al., 2008; REID et al,
2012)

(figura 4, indicado pela seta de cor azul), podendo ocorrer nas formas

taquizoíta e bradizoíta em T. gondii (MAEDA; KINOSHITA, 2011; DEO et al., 2013;
KHANALIHA et al., 2014). Estudos prévios com T. gondii demonstraram claramente
que a proteína de superfície SRS57(SAG3) é importante para adesão à célula
hospedeira (DZIERSZINSKI et al., 2000). Mutantes de T. gondii nocautes para
SRS57 (SAG3), resistentes à cloranfenicol, apresentaram uma redução de duas
vezes a sua invasão em células hospedeiras quando comparados com parasitas
selvagens (DZIERSZINSKI et al., 2000). Além disso, estes mutantes mostraram uma
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infectividade atenuada, com uma redução sobre sua capacidade de causar
mortalidade em camundongos, uma vez que parasitas selvagens e mutantes
complementados que passaram a expressar SRS57 foram letais na mesma dose
(DZIERSZINSKI et al., 2000). Dessa forma, estes resultados sugeriram que a
proteína SRS57 atua como um membro do sistema de receptores de T. gondii
agindo como ligantes, mediando o reconhecimento e adesão à célula hospedeira
(DZIERSZINSKI et al., 2000; CONG et al., 2013). Trabalho prévio de nosso grupo de
pesquisa (POLLO-OLIVEIRA et al., 2013) identificou o antígeno SRS57 no extrato
secretado de taquizoítas de N. caninum, com abundância relativa significativa, um
fato importante para averiguar a importância dessa proteína de superfície no
mecanismo de invasão deste parasita, uma vez que os dados a respeito deste
antígeno de superfície em N. caninum ainda são totalmente desconhecidos.
Além da proteína NcSRS57, outros antígenos de superfície pertencentes à
superfamília SRS também foram identificados no extrato secretado de taquizoítas de
N. caninum, como por exemplo, a proteína NcSRS67 (ID NcLIV_060700) (indicada
pela seta de cor laranja, figura 4), também dispondo de um peptídeo sinal, dois
domínios SRS e uma âncora GPI (POLLO-OLIVEIRA et al., 2013; GAJRIA et al.,
2008). O gene codificador deste antígeno está localizado apenas no cromossomo XII
de N. caninum e Hammondia hammondi, não possuindo dessa forma sintenia de
conservação em T. gondii, um fato interessante que desperta o interesse para
investigar a sua sua importância sobre a adesão e invasão de N. caninum à célula
hospedeira. Dessa forma, em virtude da amplitude da superfamília SRS em N.
caninum (REID et al., 2012) e sua importância sobre o estabelecimento e virulência
da infecção, estes dois antígenos de superfície foram abordados nesta tese.

2. JUSTIFICATIVA
A neosporose é uma doença amplamente difundida em bovinos, cuja ausência
de métodos efetivos contra o seu agente etiológico, o parasita Apicomplexa
Neospora caninum, tem gerado sérios impactos no desempenho econômico das
indústrias de leite e carne bovina (REICHEL; ELLIS, 2006; DUBEY et al., 2007), com
perdas econômicas atribuídas em milhões de dólares (REICHEL; ELLIS, 2009;
REICHEL et al., 2013; HORCAJO et al., 2016). Diante disso, análises econômicas
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sugerem que a via vacinal possa ser a medida que apresente os menores custos
efetivos no controle da neosporose (REICHEL; ELLIS, 2006), evitando a infecção,
proliferação e o principal prejuízo gerado pela doença, o abortamento (INNES;
VERMEULEN, 2006). A única vacina comercial desenvolvida contra esta doença
(Bovilis Neoguard®) foi feita a partir de parasitas mortos. Porém um estudo com mais
de dois mil bovinos sob condições controladas e em campo constatou uma eficácia
média de 25% da vacinação (com variação de 60% até efeito negativo) (WESTON
et al., 2012). Como consequência, após pouco mais de 10 anos de vida, a única
vacina contra N. caninum, Bovilis Neoguard®, foi retirada do mercado.
Diferentes abordagens investigativas com resultados mais promissores têm
sido alcançadas através de vacinas envolvendo parasitas atenuados. Vacinas de
subunidades têm sido estudadas e muitas delas abrangem componentes que estão
funcionalmente envolvidos na interação física entre o parasita e sua célula
hospedeira durante o processo de invasão. Neste contexto, a chave para o sucesso
na prevenção da transmissão vertical pode residir na aplicação de compostos
bioativos que possam limitar a proliferação e disseminação de parasitas de N.
caninum, como por exemplo, a descoberta de moléculas proteicas diretamente
relacionadas à invasão celular deste parasita. A clonagem e caracterização de
genes que expressam proteínas de superfície da superfamília SRS em N. caninum
tem sido importante para o entendimento dos mecanismos envolvidos na
transformação e evasão da resposta imune deste parasita (RISCO-CASTILLO et al.,
2011).

Proteínas

de

superfície

em

Apicomplexas

são

frequentemente

imunodominantes e de particular interesse como ferramenta de diagnóstico e/ou
antígenos

empregados

como

potenciais

candidatos

vacinais

(BULOW;

BOOTHROYD, 1991; LUNDEN et al., 1997). Sabe-se que as SRS possuem uma
função crítica durante a entrada do parasita na célula hospedeira (HEMPHILL;
GOTTSTEIN, 1996; NISHIKAWA et al., 2000), e na manutenção deste em tecidos do
hospedeiro (KIM; BOOTHROYD, 2005; KIM et al., 2007). Dessa forma, a
investigação de proteínas de superfície da família SRS contribui para o
entendimento e compreensão da função dessas proteínas em N. caninum e, como
consequência, no filo Apicomplexa. Abordagens dessa natureza podem gerar
possíveis alvos terapêuticos para o combate da neosporose, uma vez que essa
parasitose ainda não possui um tratamento eficaz dos seus hospedeiros, gerando
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prejuízos financeiros aos produtores de bovinos leiteiros e de corte (REICHEL et al.,
2013; GUIDO et al., 2016).
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7 CONCLUSÃO

Este trabalho contribuiu para o entendimento de duas proteínas de superfície
(SRS) em N. caninum e, como consequência, no filo Apicomplexa. A caracterização
permitiu a identificação e localização de NcSRS67 e NcSRS57 sobre a superfície de
taquizoítas, ampliando o conhecimento sobre essas proteínas in vitro. Essas
proteínas podem ter uma função crítica durante à adesão e invasão de taquizoítas
de N. caninum à célula hospedeira, podendo colaborar futuramente, para a
elucidação de mecanismos-chave envolvidos no processo de invasão desse parasita
à célula hospedeira.
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