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Resumo
Inicialmente foi realizado um estudo descritivo da positividade da esquistossomose
mansônica, por meio de exames parasitológicos de fezes, realizados utilizando o método de
Kato-Katz, no período de 2011 a 2015 no município de Mariana, Minas Gerais, Brasil. As
áreas endêmicas foram localizadas por meio de mapas de distribuição. Concluiu-se que a
maioria dos indivíduos infectados tinha entre 16 e 30 anos de idade; e crianças e
adolescentes de 0 a 15 anos representam uma parte importante desse cenário. A maioria
das pessoas infectadas apresentou uma baixa carga parasitária refletida pelo número
predominante, de 0 e 4 ovos, encontrados nos exames realizados utilizando a técnica de
Kato-Katz. Paralelamente, padronizou-se a metodologia de extração de miRNAs a partir de
sangue, soro ou plasma de camundongos experimentalmente infectados com 100 cercárias
de S. mansoni. Posteriormente o sangue total e o soro de 30 indivíduos infectados com S.
mansoni e 30 não infectados, pertencentes a distritos do Município de Mariana, Minas
Gerais, foram utilizados para a extração de miRNAs. Apesar de até o momento não temos
uma visão consolidada do perfil de miRNA em indivíduos infectados, na esquistosomose
murina detectou-se um enriquecimento dos seguintes miRNAs: Bantan, miR-2c-3p e
miR190 nas amostras sequenciadas, independente do tempo e tratamento da infecção nas
amostras. Nesse trabalho foi investigado se a metilação do DNA hepático, no modelo de
esquistossome murina seria alterado em resposta à infecção por S. mansoni. Para investigar
essa hipótese, foi avaliado: (i) a expressão dos genes DNMT1, DNMT3A, DNMT3B, TET1,
TET2 e TET3 (ii) o conteúdo global de metilação e (iii) se haveria correlação entre número
de ovos presente no fígado e a expressão dos genes que codificam as enzimas que metilam
e desmetilam o DNA. Foi observado um aumento de expressão das enzimas TET1, TET2 e
TET3 em resposta à infecção por S. mansoni e na expressão das enzimas envolvidas na
metilação de novo do DNA, que não apresentou correlação direta com o conteúdo global
de metilação do DNA hepático. Verificou-se que a interferência epigenética ocorreu e tem
particular relevância no contexto da expressão gênica e da manifestação fenotípica.
Investigações adicionais explorando como as interações modulam os mecanismos de de
regulação da expressão gênica ao nível epigenético no parasita, podem revelar novas
estratégias dirigidas para o controle da esquistossomose.
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Abstract
Initially, a descriptive study of the positivity of schistosomiasis mansonica was
carried out through parasitological stool examinations performed using the Kato-Katz
method from 2011 to 2015 in the municipality of Mariana, Minas Gerais, Brazil. The
endemic areas were located through distribution maps. It was concluded that most infected
individuals are between 16 and 30 years old; and children and adolescents from 0 to 15
years old represent an important part of this scenario. Most infected people had a low
parasitic load reflected by the predominant number of 0 and 4 eggs found in the
examinations performed using the Kato-Katz technique. At the same time, we standardized
the methodology for miRNA extraction from blood, serum or plasma using mice
experimentally infected with 100 S. mansoni cercariae. Subsequently, whole blood and
serum from 30 individuals infected with S. mansoni and 30 uninfected, belonging to
districts of Mariana, Minas Gerais, were used for the extraction of miRNAs. Although so
far we have no consolidated view of the miRNA profile in infected individuals, murine
schistosomiasis has revealed an enrichment of the following miRNAs: bantan, miR-2c-3p
and miR190 in sequenced samples, regardless of time and treatment of infection. in the
samples. In this work we investigated whether liver DNA methylation in the murine
schistosome model would be altered in response to S. mansoni infection. To investigate
this hypothesis, it was evaluated: (i) the expression of the genes DNMT1, DNMT3A,
DNMT3B, TET1, TET2 and TET3 (ii) the global methylation content and (iii) if there
would be correlation between number of eggs present in the liver and expression of the
genes that encode the enzymes that methylate and demethylate DNA. Increased expression
of TET1, TET2 and TET3 enzymes was observed in response to S. mansoni infection and
expression of the enzymes involved in de novo DNA methylation, which did not correlate
directly with the overall hepatic DNA methylation content. Epigenetic interference has
been found to have particular relevance in the context of gene expression and phenotypic
manifestation. Further investigations exploring how host-parasite interactions modulate
gene expression regulation mechanisms at the parasite epigenetic level may reveal new
strategies aimed at controlling schistosomiasis.
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Abordagem epidemiológica e epigenética para estudo da
esquistossomose mansônica
1. INTRODUÇÃO GERAL

1.1. Esquistossomose mansônica: aspectos gerais e epidemiológicos
A esquistossomose é uma das infecções parasitárias mais importantes e difundidas no
mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014). Por ser prevalente em pessoas e
comunidades que vivem desprovidas de água potável e instalações sanitárias adequadas, em
estado de pobreza e de exclusão social, a esquistossomose é considerada uma das 17 doenças
tropicais negligenciadas (DTN). Depois da Malária, a esquistossomose é considerada a segunda
doença parasitária mais significativa em termos de saúde pública e de impacto econômico. A
infecção ocorre principalmente em pessoas das áreas rurais de 74 países e é prevalente em áreas
tropicais e subtropicais, sendo considerada a terceira doença tropical mais devastadora na África,
América do Sul, Caribe, Oriente Médio e Ásia. Essa doença afeta mais de 260 milhões de
pessoas em todo mundo, sendo que, mais de 100 milhões, corresponde à crianças de 5 a 14 anos
de idade (Weerakoon et al., 2015; WHO, 2018). Esta abrangencia é devida, em parte, ao grande
poder de adaptação de parasitos do gênero Schistosoma sobre a espécie parasitada (Van Der Werf
et al., 2003; Hotez et. al, 2008). A incidência da esquistossomose depende da presença de
moluscos planorbídeos de água doce, como os moluscos do gênero Biomphalaria e um
hospedeiro definitivo representado pelo homem. Além do hospedeiro intermediário susceptível
(Biomphalaria sp.) a sua transmissão e distribuição também depende das condições hídricas, da
migração de pessoas e de atividades humanas causadoras de alterações ambientais (WHO, 2015).
O controle e a posterior erradicação da esquistossomose representam grandes desafios,
devido a fatores tais como: falta de acesso a água potável e saneamento em áreas endêmicas,
baixa eficácia dos medicamentos atuais, ausência de vacina efetiva, complexidade do ciclo de
vida de Schistosoma sp. A mudança deste cenário depende da construção de redes de esgotos,
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tratamento de água, estratégias eficazes para a eliminação do hospedeiro intermediário, educação
sanitária, diagnóstico e tratamento das pessoas infectadas, conseguindo assim melhor eficácia no
controle da transmissão e da morbidade da esquistossomose (Molehin et al. 2016).
Dentre as 27 espécies do gênero Schistosoma existentes, 8 são parasitos humanos: S.
mansoni, Schistossoma japonicum, Schistossoma haematobium, Schistossoma intercalatum,
Schistossoma mekongi, Schistossoma mattheei, Schistossoma malayensis e Schistossoma
guineensis. Entretanto, 3 principais espécies são de grande importância epidemiológica e clínica:
S. mansoni, ocorre na América e África, S. japonicum na Ásia e a S. haematobium predomina na
África e Mediterrâneo Oriental. O S.mansoni, S.haematobium e S. japonicum são as causas
predominantes da esquistossomose intestinal e urogenital (Weerakoon et al., 2015).

1.2. Ciclo biológico, imunopatologia e patogenia do Schistosoma mansoni
S. mansoni possui um ciclo de vida heteroxênico, passando por uma fase assexuada, que
ocorre no hospedeiro intermediário, representado por moluscos do gênero Biomphalaria e outra
sexuada que ocorre no hospedeiro definitivo, representado pelo ser humano. O ciclo do
Schistossoma sp, acontece a partir de fezes contaminadas com os ovos, que eclodem por
excitação de luz e temperaturas adequadas, liberando a forma infectante chamada miracídio (Fig.
1). Os miracídios, através de sua estrutura ciliada, nadam até encontrar um caramujo suscetível
do gênero Biomphalaria. Em contato com o tegumento desse hospedeiro invertebrado, o
miracídio inicia a penetração, que dura de 10 a 15 min, fixando-se ao tecido do molusco pelo
terebratório, através de suas glândulas líticas de adesão e penetração, com auxílio dos
movimentos ciliares e musculares larvais onde penetram pela derme, epiderme e mucosa. Os
miracídios dependem de grande disponibilidade de nutrientes, visto que passam por diversas
mudanças funcionais. Inicialmente transformam-se em esporocisto-mãe, gerando numerosos
esporocistos-filhos, que migrarão para o hepatopâncreas do Biomphalaria sp, onde se
diferenciam, dando origem à terceira geração de larvas, denominadas cercárias. As cercarias
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migram para água doce através de movimentos proporcionados pelo corpo, ventosa oral e
principalmente cauda bifurcada (Cheever et al., 1994). Ao entrar em contato com o hospedeiro
definitivo inicia a infecção, penetrando ativamente pela epiderme, derme e mucosas, em um
processo dependente das ventosas cercarianas e dos conteúdos das glândulas de adesão e
penetração da secreção de proteínas das glândulas acetabulares e dos movimentos da cauda. A
penetração dura cerca de 15 minutos, leva a perda da cauda cercariana, desencadeando o
desenvolvimento dos esquistossômulos que irá se adaptar às condições fisiológicas do
hospedeiro, passando por uma série de modificações bioquímicas e morfológicas. Em torno de 24
a 72 horas, os esquistossômulos migram para as veias da derme do hospedeiro, alcançam o lado
direito do coração e chegam aos pulmões pela artéria pulmonar. Dos pulmões, via transtissular ou
venosa, os esquistossômulos, chegam à circulação venosa e seguem para o sistema portahepático, onde ocorre o acasalamento e a maturação sexual desses parasitos aos 45 dias após
infecção (Cheever et al., 1994). Na transformação da fase de esquistossômulo para verme adulto,
também ocorre reconstrução do tegumento dos vermes. Seu tegumento sincicial é complexo e
revestido por uma dupla membrana, que se renova continuamente e é inteiramente revestido de
espinhos e tubérculos; estes muito destacados ao longo do segmento posterior. A fêmea é delgada
e cilíndrica em toda sua extensão, mais longa que o macho e tem o tegumento praticamente liso.
Suas ventosas são pequenas. Os Schistossomas nutrem-se do sangue que ingerem, mas também o
fazem por pinocitose, por meio do tegumento. Muitas proteínas do hospedeiro são incorporadas
ao glicocálix superficial e permitem aos helmintos camuflarem-se frente ao sistema imunológico
do hospedeiro (Beckmann et al., 2010).
A característica de sexos separados nos vermes é única entre os trematodeos e requer um
desenvolvimento específico para macho e para a fêmea. O sistema reprodutor dos S. mansoni
machos compreende um testículo com 6 a 8 lóbulos e um canal deferente que se dilata formando
a vesícula seminal. Ele se abre no início do canal ginecóforo. Os machos não apresentam
alterações morfológicas quando estão desacasalados, mantendo os testículos diferenciados e
produzindo esperma (Armstrong, 1985). Já o sistema reprodutor da fêmea é formado por ovário
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único, oviduto, que se une com o canal das glândulas vitelogênicas, antes do oótipo e útero. Este
se abre em um poro genital, pouco atrás do acetábulo. A fêmea requer constante acasalamento
para manter os orgãos sexuais (ovários e vitelário) em constante mitose, sendo isso um prérequisito para a produção de ovos (Beckmann et al., 2010). Os vermes, já maduros, migram para
as veias mesentéricas inferiores, onde ocorre postura dos ovos pela fêmea. As fêmeas fecundadas
põem os ovos que gastam 6 ou 7 dias para formarem seus embriões, se tornarem maduros e
devem sair para a luz intestinal dentro de 42 dias, onde são eliminados e estima-se que cheguem a
300 por dia. (Pellegrino, 1978; Ye et al., 2013). Os ovos na parede do intestino causam uma
reação periovular inflamatória que os expele para a luz intestinal ou ficam retidos no fígado do
hospedeiro. Os ovos liberados são depositados no revestimento endotelial das paredes dos
capilares, de onde são disseminados, através do fluxo sanguíneo, para outros orgãos, ou são
deslocados através do epitélio intestinal, para o lumem intestinal, sendo eliminados juntamente
com as fezes (Cheever et al., 1994; Campos et al., 2015; Scwhwartz and Fallon, 2018).
A sobrevivência a uma doença crônica parasitária requer o desenvolvimento de uma
resposta imune controlada, que reconheça o patógeno invasor e limite a resposta potencialmente
destrutiva do hospedeiro, assim a imunopatologia da esquistossomose ocorre a partir da interação
entre parasito e hospedeiro definitivo (Nascimento et al., 2016). O ovo é vivo e biologicamente
ativo, que relaciona com o hospedeiro com o objetivo de utilizar a sua imunidade. Na medida em
que a infecção progride para a fase crônica, em volta dos ovos vão forma-se uma inflamação
granulomatosa e, consequente, aumento dos danos hepáticos caracterizados por infiltrado
inflamatório perivasculares, ovos embrionados no parênquima hepático e ovos envolvidos por
inflamação granulomatosa (Lenzi et al., 1987; Campos et al., 2015; Scwhwartz and Fallon,
2018). Nesse sentido, o processo inflamatório provocado pela esquistossomose está associado a
uma lesão típica, denominada granuloma, que se forma em torno dos ovos depositados pelos
parasitas, onde existe uma cápsula protetora denominada membrana interna da casca do ovo
maduro ou "envelope de Von Lichtenberg". A partir dos antígenos liberados (SEA, Soluble Egg
Antigens), estes atravessam os tecidos e desencadeiam uma reação granulomatosa, que é
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considerada como uma hipersensibilidade do tipo tardia. Esta reação, mediada por células TCD4,
desencadeiam uma resposta do tipo Th1, produzindo interleucina IL-2, TNF-α e IFN-γ; ou do
tipo Th2, com secreção de IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13, que estão envolvidas na resposta
inflamatória e na indução da hipersensibilidade tardia. Assim, as oscilações entre as respostas
Th1

e

Th2

é

que

definem

a

amplitude

da

inflamação.

O

processo

de

inflamação granulomatosa periovular, em sua fase mais avançada, é caracterizado pela presença
de fibras de colágeno e de grupos celulares como neutrófilos, eosinófilos, macrófagos e
fibroblastos, culminando na formação de placas fibróticas, existentes predominantemente na fase
crônica. Na fase aguda, a reação é exacerbada e o granuloma atinge volume de até 100 vezes o do
ovo. Na fase crônica, este granuloma regride, atingindo dimensões menores (Pearce e
Macdonald, 2002). Este processo de imunomodulação é vantajoso para o hospedeiro, visto que,
antígenos do ovo lesam uma área maior do que a do granuloma (Mathieson et al., 2010).
A patogenia da esquistossomose classifica-se em 4 formas: (1) forma intestinal (Tipo I)
caracterizada por diarréias repetidas que podem ser muco-sanguinolentas, com dor ou
desconforto abdominal, podendo ser assintomática; (2) forma hepatointestinal (Tipo II) presença
de diarréias e epigastralgias. Ao exame, o paciente apresenta hepatomegalia e à palpação,
nodulações correspondentes às áreas de fibrose decorrentes da granulomatose periportal; (3)
forma compensada (Tipo III) - presença de hepatoesplenomegalia. As lesões perivasculares intrahepáticas geram transtornos na circulação portal e certo grau de hipertensão provocando
congestão passiva do baço. Nesse estágio, inicia-se a formação de circulação colateral e de
varizes do esôfago, com o comprometimento do estado geral do paciente e (4) caracterizando a
forma hepatoesplênica descompensada (Tipo IV)- forma mais grave da doença, responsável pelos
óbitos. Caracteriza-se por fígado volumoso ou já contraído por fibrose perivascular,
esplenomegalia avantajada, ascite, circulação colateral, varizes do esôfago, hematêmese, anemia
acentuada, desnutrição e hiperesplenismo. As formas pulmonar e cárdio-pulmonar são formas dos
estágios avançados da doença. Outra forma importante é a neuroesquistossomose (DDTHA,
2005).
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Durante as diversas etapas do seu complexo ciclo biológico (Fig. 1), o Schistossoma
mansoni, passa por várias transmutações morfológicas e bioquímicas, em virtude da necessidade
de se adaptar, sobreviver e interagir dentro de seus hospedeiros e nos ambientes diversos: água,
interior do hospedeiro intermediário, interior do hospedeiro definitivo. Para isso, como
endoparasita, as espécies desse gênero desenvolveram mecanismos e adequações no decorrer de
sua evolução que são reflexos de alterações ocorridas no processo de transcrição gênica ao logo
do ciclo de vida do parasita (Verjovski- almeida, DeMarco et al., 2003; Geyer et al., 2018).

(Autor: Victor F.Oliveira)

Figura 1. Esquema simplificado do ciclo de vida de S. mansoni. O S. mansoni possui um ciclo de
vida complexo, que envolve a presença de água, um hospedeiro invertebrado e outro
vertebrado. O hospedeiro invertebrado (B. glabrata) infectado, libera cercárias que
penetram na pele do hospedeiro vertebrado. No corpo do hospedeiro definitivo, as
cercárias perdem suas caudas e se transformam em esquistossômulos. Esses vermes
migram para as veias da derme e, ao atingir a artéria pulmonar, são transportados para
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os pulmões, atingindo a circulação venosa e o sistema porta hepático. Nesse ambiente,
ocorre a maturação sexual dos parasitas desencadeando a postura dos ovos.

1.3.

Diagnóstico, tratamento e controle da esquistossomose mansônica
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o padrão ouro para o

diagnóstico da esquistossomose mansônica é realizado por detecção microscópica de ovos nas
fezes, pelo método de Kato-Katz (Chieffi et al., 1981). Há também a pesquisa de ovos nas fezes –
pelo método de sedimentação espontânea (Lutz ou Hoffman, Pons e Janer), que são encontrados
nas fezes, a partir do 40º dia do contágio. Os ovos são de 114 a 175 µm de comprimento e de 45 a
68 µm de espessura, tendo uma espinha lateral proeminente. A biópsia retal, que é um método de
fácil execução e indolor, porém por ser uma técnica invasiva, é pouco utilizada. Biópsia de
órgãos comprometidos, por exemplo. biópsia hepática é destinada a casos especiais, quando se
necessita conhecer o quadro histológico do fígado, em formas agudas ou hepatoesplênicas, ou
para diagnóstico diferencial. Existem várias reações imunológicas- métodos imunológicos- que
utilizam a detecção de IgG e IgM contra S. mansoni, em soro do paciente. Nesse sentido há
vários tipos de reações sorológicas para a esquistossomose, mas não têm ampla aplicação na
prática, uma vez que podem indicar infestação tratada ou não, o que dificulta o diagnóstico. Além
dos imunodiagnósticos, são utilizados também os diagnósticos por imagem -através da ultrasonografia hepática- que é importante no diagnóstico da fibrose de Symmers (DDTHA, 2005;
Scwhwartz and Fallon, 2018). Já os métodos de abordagens moleculares, dizem respeito
principalmente à fase aguda, visto que propiciam um melhor entendimento dos mecanismos das
respostas imunológicas e interação entre parasita/hospedeiros (Vasconcelos et al., 2017). Nos
últimos anos, novos métodos moleculares para diagnóstico permitiram a identificação de
possíveis biomarcadores. Nesse contexto, os microRNAs são considerados como candidatos
promissores para a próxima geração de biomarcadores para diagnósticos devido à forte
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correlação entre os padrões de expressão de miRNAs e status da doença, o que foi demonstrado
não apenas em modelos de animais, mas também em indivíduos infectados (Li et al., 2012).
O tratamento etiológico da esquistossomose tem como base, não apenas promover a cura
da doença ou diminuir a carga parasitária dos pacientes, mas impedir sua evolução para formas
graves. Ainda é limitado o número de medicamentos disponíveis e que apresentem eficácia
adequada, segurança e tolerabilidade contra a esquistossomose. Praziquantel é o fármaco
recomendado pela OMS para o tratamento da esquistossomose, o que tem contribuído para a
diminuição da morbidade em áreas endêmicas (Frezza et al., 2007). No Brasil, é utilizado o
fármaco Praziquantel (Cestox®). O praziquantel, derivado da isoquinolinapirazino, ativo nos três
tipos de esquistossomoses humanas, deve ser administrado em dose única, sendo recomendado
50 mg/kg de peso para adultos, em 3 dias alternados. O medicamento é apresentado em
comprimidos de 600 mg, divisível em duas partes iguais de modo a facilitar a adequação da dose,
adminstrada em dose única. O oxamniquine, derivado da tetraidroquinolina, é um medicamento
com propriedades esquistossomicidas, recomendado na dosagem de 15 mg/kg de peso para
adultos. Do mecanismo de ação do praziquantel, sabe-se que os canais de cálcio do parasito são
afetados durante o tratamento, causando contrações e surgimento de vacúolos no tegumento,
levando-o a morte, porém detalhes são desconhecidos e isso tem dificultado a síntese de
derivados (Gray et al., 2011; Olveda et al., 2014).
Entretanto, o uso desses fármacos, apresentam limitações, tais como baixa eficácia no
tratamento da esquistossomose mansônica aguda, efeito somente sobre o S. mansoni na forma
madura (5 a 6 semanas após infecção) e falha em tratamentos devido à ocorrência de resistência
ou intolerância a esses fármacos (Frezza et al., 2007; Cabezas-Cruz et al., 2014). Nesse sentido,
já foram detectadas alterações no polimorfismo genético dos parasitas após o tratamento da
população com essa substancia. Além disso, o Praziquantel/Oxaminiquine não impedem a
reinfecção, e existe uma preocupação de que o uso repetido e em larga escala de um número
limitado de fármacos induza a seleção de parasitas resistentes (Cabeza-Cruz et al., 2014). Apesar
da disponibilidade de fármacos de ação rápida, a situação da esquistossomose ainda é
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considerada como grave. Nesse cenário, faz-se necessária a pesquisa de novos fármacos (CabezaCruz et al., 2014; IBGE, 2017). Por outro lado, até o momento, não existe disponível uma vacina
para a prevenção da esquistossomose.
Uma das particularidades da infecção por S. mansoni em humanos são os mecanismos
utilizados pelos parasitas para “escaparem” dos sistema imunológico, o que lhes possibilitam
permanecerem em vasos sanguineos, por tempo prolongado, o que facilita sua propagação e a alta
incidência da esquistossomose. Considerando a elevada incidência e complexidade biológica da
esquistossomose é importante conhecer dados relacionados à sua positividade, assim como
detalhes das interações existentes entre parasito e hospedeiro, para que sejam desenvolvidas
novas estratégias de controle desta doença.
O controle da esquistossomose no Brasil e em outros países é dificultado devido ao
elevado índice de disseminação dos hospedeiros intermediários, alto custo para a implantação de
sistemas de abastecimento de água tratada, de condições sanitárias adequadas, pelas dificuldades
para proteção da saúde individual e coletiva e pelo clima favorável à transmissão. Verifica-se nas
áreas de risco, a continuidade do contato de pessoas com águas contaminadas, durante o uso
recreativo, ocupacional e até doméstico, o que propicia a re-infecção (Lenzi et al., 1987; Frezza
et al., 2007).
Durante as diversas etapas do seu ciclo biológico (Fig. 1), no decorrer de sua evolução,
especies do gênero Schistossoma, desenvolveram diversos processos de adaptação para conseguir
sobreviver dentro de seus hospedeiros e interagir com os mesmos (Liu et al., 2006). Estudos
envolvendo o genoma e todo conjunto de transcritos que compõe o RNA total do gênero
Schistosoma indicam a presença de um padrão de regulação da expressão gênica intrincado
nesses parasitas, onde um conjunto de genes deve ser expresso coordenadamente, em cada
estágio do seu ciclo de vida e que mecanismos da regulação gênica- em nível transcricional, póstranscricional e pós-traducional- estariam atuando de forma sincronizada para regular a expressão
de genes de forma temporal e estágio-específica (Huang et al., 2009), o que provavelmente está
relacionado com o seu complexo ciclo biológico.
Assenço, R. A. G., 2019.

10

Em todos os aspectos, as contribuições da epigenética são de grande importância. Por
exemplo, em relação ao diagnóstico da esquistossomose, já existem alguns candidatos a
biomarcadores. No entanto, o principal desafio relacionado ao diagnóstico epigenético é validar
os atuais e futuros candidatos a biomarcadores da esquistossomose e de outras doenças.
Mecanismos epigenéticos desempenham um papel central na regulação de genes e
incluem: miRNAs, metilação de DNA genômico, além de um grande número de modificações
trancricionais, traducionais e pós-traducionais, que têm um impacto significativo em perfis da
expressão gênica e fenotípica.
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1.4. Relevância e hipótese
Existem, aproximadamente, 260 milhões de pessoas no mundo com esquistossomose, e
muitos desses indivíduos infectados apresentam sintomas graves ou morrem (Weerakoon et al.,
2015). A patogenia da esquistossomose inclue fibrose hepática, hipertensão portal, atrofia do
lóbulo hepático direito e hipertrofia do lóbulo esquerdo (causada pela obstrução do fluxo
sanguíneo lateral devido ao acúmulo de ovos), dores abdominais, diarreia sanguinolenta, dentre
outros sintomas que causam grande prejuízo físico e social ao portador. A principal droga
utilizada no tratamento da esquistossomose é o praziquantel. O praziquantel não age contra
esquistossômulos, somente contra vermes adultos, isso é indesejável devido à possibilidade de
reinfecção nos pacientes que vivem em regiões endêmicas. Sabe-se também, que os canais de
cálcio do parasito são afetados durante o tratamento com praziquantel, causando contrações e
surgimento de vacúolos no tegumento, levando-o a morte, porém detalhes do mecanismo de ação
dessa droga são desconhecidos e isso tem dificultado a síntese de derivados (Gray et al., 2011;
Olveda et al., 2014).
Desde 2008, o LBBM (Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular/ICEB/UFOP)
vem estudando as vias de biossíntese de microRNA em S. mansoni, bem como outras marcas
epigenéticas como: metilação do DNA, modificações de histonas, em S. mansoni. Foram
utilizados

dados

do

genoma

e

transcrissoma,

disponíveis

em

http://www.genedb.org/Homepage/Smansoni, para identificar e conhecer o padrão de expressão
estágio-específico de marcas epigenéticas.
Em relação aos miRNAs, os resultados obtidos pelo grupo do LBBM, em conjunto com
os descritos pela literatura, nos motivaram a investigar o potencial dessas moléculas como
biomarcador. Apesar de até o momento não termos uma visão finalizada, percebemos um
enriquecimento dos seguintes miRNAs: miR- 31, miR-122-5p, miR124-5p, miR- 125 miR- 1905p, Let-7, miR- 539, miR-302d, miR-589, miR556-3p, miR- 192b, miR151-5p, miR- 598, miR187b, miR-873, miR-218, miR-923 nas amostras. Curiosamente, muitos desses miRNAs parecem
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ser produzidos no coração, pulmão, rim e fígado. Também identificamos novos candidatos a
miRNAs, bem como, novos pequenos RNAs que ainda não foi possível anotar. Do conjunto de
miRNA de S. mansoni, nossa análise até o momento, utilizando dados de indivíduos infectados e
não infectados sugere um enriquecimento de Bantan, Sma-miR-2c-3p e mir-190 nas amostras
sequenciadas, independente do tempo e tratamento da infecção. Curiosamente, esses miRNAs são
conservados e também expresso tanto em humano como em camundongo. Esses resultados nos
levaram a levantar a hipótese de que microRNAs do parasito poderiam regular o genoma do
hospedeiro e vice-versa, bem como sofrer regulação epigenética.
Nesse trabalho, investigamos também, se a metilação do DNA hepático, no modelo de
esquistossome murina seria alterado em resposta à infecção por S. mansoni. Para investigar essa
hipótese, foi avaliado: (i) a expressão dos genes DNMT1, DNMT3A, DNMT3B, TET1, TET2 e
TET3 (ii) o conteúdo global de metilação e (iii) se haveria correlação entre número de ovos
presente no fígado e expressão dos genes que codificam as enzimas que metilam e desmetilam o
DNA. Foi observado um aumento de expressão das enzimas desmetilantes, em resposta à
infecção por S. mansoni e na expressão das enzimas envolvidas na metilação de novo do DNA,
que não apresentou correlação direta com o conteúdo global de metilação do DNA hepático.
Verificou-se que a interferência epigenética ocorre e tem particular relevância no contexto da
expressão gênica e da manifestação fenotípica.
Assim, uma maior compreensão dos mecanismos da regulação da expressão dos genes
envolvidos com as marcas epigenéticas, em semelhança aos genes não envolvidos, e uma sólida
compreensão da ligação entre eles, são essenciais para um melhor entendimento do como o
genoma do parasito é regulado e como a expressão gênica contribuem para o parasita se adaptar
no hospedeiro mamífero. Dessa forma, o entendimento de novas camadas de complexidade para a
(epi-) regulação do genoma do S. mansoni, pode revelar e contribuir na identificação de novos
biomarcadores e métodos diagnóstico, de tratamento para o controle da esquistossomose humana,
doença ainda negligenciada.
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2. Objetivos
2.1. Objetivo geral
Demonstrar que a esquistossomose ainda é uma doença importante em Mariana (MG), e
avaliar o impacto da epigenética na interação parasita hospedeiro utilizando o modelo murino de
infecção.

2.2. Objetivos específicos:
1- Avaliar a positividade da esquistossomose mansônica no Município de Marina, Minas Gerais;
2- Extrair e avaliar a expressão de miRNAs circulantes de indivíduos com esquistossomose;
3- Avaliar se a infecção por S. mansoni induz alteração no perfil global de metilação do DNA do
fígado obtido de animais infectados;
4- Avaliar se há alteração na expressão das enzimas envolvidas nesse processo
5- Isolar e identificar histonas objetivando encontrar possíveis alvos terapêuticos.

Na apresentação dos resultados obtidos, a seção Introdução, Material e métodos,
Resultados e Discussão e Conclusão foram organizados nos seguintes capítulos:

Capítulo 1: Positividade da esquistossomose mansônica no Município de Mariana, Minas
Gerais
Capítulo 2: Expressão de microRNAs circulantes em indivíduos com esquistossomose
mansônica
Capítulo 3: Esquistossomose murina altera o conteúdo de metilação global do DNA
hepático
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Capítulo 1. Positividade para esquistossomose mansônica no Município de
Mariana, Minas Gerais
RESUMO

Foi realizado um estudo descritivo da positividade da esquistossomose mansoni, por meio
de exames parasitológicos de fezes, realizados no período de 2011 a 2015 no município de
Mariana, Minas Gerais, Brasil. Os exames parasitológicos de fezes foram realizados utilizando o
método de Kato-Katz e, dados pessoais, como sexo, data de nascimento e idade também foram
considerados. As áreas endêmicas foram localizadas por meio de mapas de distribuição.
Concluiu-se que a maioria dos indivíduos infectados tinham entre 16 e 30 anos de idade; e
crianças e adolescentes de 0 a 15 anos representaram uma parte importante desse cenário. O
maior número de indivíduos infectados apresentou baixa carga parasitária. De 20 indivíduos
selecionados aleatoriamente e infectados com S. mansoni foi possível determinar os níveis de
transaminase glutâmica oxaloacética (TGO), transaminase pirúvica (TGP), colesterol total (CT),
bilirrubina direta (BD), bilirrubina total (BT), fosfatase alcalina (FA) e gama-glutamil
transpeptidase (GGT). Foi observado um aumento nos níveis de FA e GGT e os resultados de
outras dosagens enzimáticas foram encontrados dentro dos valores de referência.
Com base nos resultados obtidos neste Capitulo foi elaborado o manuscrito “Positivity of
mansoni schistosomiasis in Mariana, Minas Gerais, Brazil”, e posteriormente submetido ao
periódico Acta Tropica (ACTROP_2018_267_R2).
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1.1. Introdução

A esquistossomose originou-se nas bacias do rio Nilo, na África, e do rio Yangtzé, situado
na Ásia. Ovos de Schistosoma foram encontrados em vísceras de múmias egípcias de 1.250 a.C.
Existem relatos de que na cidade de Cehang-lha, na China, foram encontrados ovos de
Schistosoma japonicum em cadáver de cerca de 2.000 anos. Em 1852, no Cairo, Theodor Bilharz
pela primeira vez, por meio de necropsia, identificou em veias mesentéricas, vermes que ficaram
conhecidos como “esquistossomos”. Daí a denominação de “bilharziose” ou “bilharzíase” como
sinonímia para esquistossomose (Bilharz, 1875).
Esta doença foi introduzida no Brasil durante o tráfico de escravos vindos da África, para
trabalhar em lavouras de café e cana-de-açucar, e se expandiu, principalmente do sudeste e
nordeste brasileiro. O primeiro caso de infecção humana pelo S. mansoni no Brasil foi relatado
por Pirajá da Silva, em 1908 (Paraense, 2008). Desde então, dois marcos históricos importantes
na luta contra a esquistossomose no Brasil foram: (1) realização do primeiro inquérito
coprológico de âmbito nacional, no período de 1947 a 1952, realizado pelo Ministério da Saúde,
que possibilitou o mapeamento da doença no País; (2) criação, em 1975, na então
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), do Programa Especial de Controle
da Esquistossomose (PECE).
Em função das condições favoráveis à transmissão, atualmente, a área endêmica abrange
19 estados brasileiros, principalmente os das regiões norte e nordeste. Menor prevalência é
encontrada nas regiões centro-oeste, sudeste e sul. Há, em todo país, o total de 19.000 casos (MS,
2014). Em Minas Gerais, a introdução da esquistossomose surgiu devido ao fluxo migratório
ocorrido durante o ciclo do ouro, diamante e minério de ferro onde, cerca de 2.800 indivíduos
estão infectados pelo S. mansoni. (Amaral et al., 2006; MS, 2014). Devido à incidência de
esquisossomose mansônica no Município de Mariana, Minas Gerais, no presente trabalho foi
realizado um estudo descritivo da positividade de S. mansoni, por meio de exames
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parasitológicos de fezes, perfil bioquímico de indivíduos selecionados aleatoriamente, seguidos
de georeferenciamento de áreas endêmicas, durante o período de 2011 a 2015.

1.2. MATERIAL E MÉTODOS

1.2.1. Delineamento do estudo
Trata-se de um estudo descritivo, aplicado para avaliar a positividade de esquistossomose,
por meio de resultados de exame parasitológico de fezes, e de estudo do perfil bioquímico,
seguidos de georeferenciamento de áreas endêmicas existentes no Município de Mariana, Minas
Gerais e em alguns de seus distritos, realizados durante o período de 2011 a 2015 (Fig. 1.1).

1.2.2. Aspectos éticos
O propósito de coleta de dados e georeferenciamento de áreas endêmicas do município de
Mariana, Minas Gerais, durante o período de 2011 a 2015, foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (Projeto CEP-UFOP Nº 483.350).

1.2.3. População do estudo

O número de 60 indivíduos, foi estabelecido baseado no Programa de Controle da
Esquistossomose (PCE) do Município de Mariana (Fig. 1.1). Este programa constitui parte
integrante da Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), instituída pelo Ministério da
Saúde do Brasil através da Portaria nº 14/SVS/MS, de 22 de agosto de 2013. Dados do PCE
encontram-se

disponíveis

no

endereço

eletrônico:

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinan/pce/cnv/pcedf.def (Acesso:14Ago2018).
A coleta de fezes ocorreu durante o período de 2011 a 2015 e no prazo máximo de duas
horas foram submetidas a exame parasitológico utilizando o método de Kato-Katz.
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Os exames parasitológicos de fezes foram realizados pelo Laboratório da Prefeitura
Municipal de Mariana e dados referentes à esquistossomose no município em estudo, foram
gentilmente cedidos pelo Programa de Controle da Esquistossomose (PCE), ambos do Município
de Mariana, Minas Gerais.

1.2.4. Georeferenciamento da positividade de S. mansoni

Dados para o georefenciamento foram obtidos por consultas de planilhas do PCE e do
programa municipal de controle da esquistossomose e atenção básica à saúde, que contêm o
número total de exames de fezes realizados em laboratórios da Prefeitura de Mariana. Foram
selecionados somente os resultados positivos para ovos de S. mansoni. A positividade de
indivíduos portadores de S. mansoni, residentes no município de Mariana, foi estimada utilizando
a equação baseada em Rozenfeld et al, (2000, MS, 2018):

Taxa de Positividade = Quantidade de casos detectados / população examinada x 100

Os pontos de coleta das amostras de fezes foram localizados utilizando o Get Point
Pro Apps para Androide. Para cada ponto foi atribuído o número de amostras que deram
resultados positivos para S. mansoni, assim como a idade e sexo. Os dados foram processados
para obtenção dos respectivos mapas de georeferenciamento utilizando software Epi InfoGISTM.
Os formatos (shapes) dos limites estaduais, municipais e distritais do ano de 2016 foram obtidos
a partir da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais de Minas Gerais (IEDE-MG) disponivel
em http://iede.fjp.mg.gov.br (Acessado em Outubro de 2017). Foi utilizada a bacia hidrografica
da região de Mariana estabelecida pela Agência Nacional de Águas (ANA), do ano de 2010 e
com escala de 1:1000000. Para distribuição espacial dos casos foram cruzados dados do número
de casos de esquistossomose e a localização dos infectados.

Assenço, R. A. G., 2019.

19

Figura 1.1. Mapa de distribuição dos pontos de coleta de amostras para exames de fezes
realizados entre os anos de 2011 a 2015, no município de Mariana, Minas Gerais.
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1.2.5. Análise estatística

Foram tabelados os dados relacionados aos casos negativos e positivos para S. mansoni
relativos ao período de análise (Anexos 1.6 a 1.10). Correlações foram feitas por meio do teste
Qui-quadrado, utilizando o software R.3.3.1 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna,
Austria).

1.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Brasil a instituição e manutenção de programa de controle da esquistossomose (PCE),
têm contribuído para diminuir os casos da doença, através do diagnóstico precoce e do tratamento
oportuno de milhares de portadores de S. mansoni. No entanto, essas medidas não têm sido
suficientes para impedir o aparecimento de novos casos e novas áreas endêmicas (MS, 2014). As
ações de saneamento ambiental são reconhecidas como as de maior eficácia para as modificações
de caráter permanente das condições de transmissão da esquistossomose e incluem: coleta e
tratamento de dejetos, abastecimento de água potável, instalações hidráulicas e sanitárias,
drenagens, limpeza e retificação de margens de córregos e canais. O controle da doença ainda
depende de várias ações preventivas como: diagnóstico precoce e tratamento oportuno; vigilância
e controle dos hospedeiros intermediários; ações educativas em saúde; ações de saneamento para
modificação das

condições domiciliares e ambientais favoráveis à transmissão. A

esquistossomose é, uma doença resultante da ausência ou precariedade do saneamento básico,
além das condições climáticas favoráveis para que as espécies de caramujos susceptíveis, como o
Biomphalaria glabrata e outras espécies, realizem as diversas fases do seu ciclo biológico e
aconteça o contato do mesmo com o hospedeiro definitivo (MS, 2014). Neste trabalho, foi
estudada a positividade de esquistossomose mansônica, em moradores do Município de Mariana,
Minas Gerais, através de exames laboratoriais de fezes realizados durante o período de 2011 a
2015 (Tabela 1.1, Anexo 1.6 a 1.10).
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Tabela 1.1. Percentual de positividade de indivíduos infectados com S. mansoni, em moradores
do Município de Mariana, Minas Gerais, analisada durante período de 2011 a 2015
2011

2012

2013

2015

2014

Local
Mariana (Sede)
Distritos de Mariana
Águas Claras
Bandeirantes
Barro Branco
Barroca
Bento Rodrigues
Cachoeira do Brumado
Cafundão
Claudio Manoel
Furquim
Goiabeira
Maynart
Monsenhor Horta
Padre Viegas
Paracatu
Passagem de Mariana
Pedras
Ribeirão do Carmo
Santa Rita Durão
Portadores de ovos
de S. mansoni
Total pesquisado
Positividade média (%)

M

F

T

M

F

T

M

F

T

M

F

T

M

F

T

24

16

40

9

5

14

35

8

43

18

13

31

2

5

7

1
1
1
1
5
1
4
1
2
2
-

3
1
1
1
3
-

1
1
3
1
2
1
6
1
7
1
2
2
-

2
1
2
2
-

1
1
1
-

2
1
2
1
2
2
-

3
1
2
1
4
6

1
1
1
1

3
1
1
3
1
5
7

2
1
3
2
-

1
1
1
1
-

3
1
4
3
1
-

2
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
2
-

43

25

68

16

9

25

52

12

64

26

17

43

4

9

13

5688
1.75

3820
2.61

4527
2.20

4179
2.39

3051
3.27

*Dados obtidos através de exames parasitológicos de fezes realizados no Laboratório da
Prefeitura

Municipal

de

Mariana,

e

por

meio

do

Programa

de

Controle

da

Esquistossomose/Programa Saúde da Família (PCE-PSF), do Município de Mariana, MG.
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A influência do sexo e da idade foi constatada pela maior positividade de esquistossomose
nas pessoas do sexo masculino, exceto para o ano de 2015 (Tab. 1.1). Com base na distribuição
por faixa etária, verificou-se que a maior porcentagem dos indivíduos infectados situou-se na
faixa de 16 e 30 anos e também que indivíduos da faixa etária de 0 a 15 anos representaram um
importante grupo atingido por esta doença (Fig. 1.2), o que esta de acordo com estudos que
demonstraram a maior positividade entre jovens e adultos (Palmeira et al., 2010).

Figura 1.2. Positividade (%) de indivíduos infectados com S. mansoni, em função da faixa etária,
avaliados através de exames de fezes realizados durante o período de 2011 a 2015.

Este fato é explicado em função de fatores culturais e comportamentais que impulsionam
indivíduos jovens e do sexo masculino a praticar atividades recreativas em ambientes localizados
próximos de rios e de córregos contaminados com cercárias, a forma infectante de S. mansoni. A
ocorrência em indivíduos mais jovens é preocupante, visto que a esquistossomose provoca efeitos
adversos na saúde geral, no rendimento escolar e no desempenho acadêmico das crianças em
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idade escolar, particularmente em países em desenvolvimento (Kinung’Hi et al, 2014). Nessa
amostragem, a faixa etária (0-5 anos) foi representada por apenas 3 indivíduos positivos. Já em
uma recente pesquisa publicada ('Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose mansoni
e

Geo-helmintoses/Naftale

Katz.

Belo

Horizonte:

CPqRR,

2018'),

disponível

em:

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi /sinan/inpeg/RelatorioINPEG.pdf), a faixa etária de 7-14 anos, foi
a que exibiu 3,86% de positividade.
A média de positividade observada durante o período de avaliação foi de 4,81%.
Destaque-se que o indicador de percentual de positividade não reflete necessariamente a
prevalência, na medida em que não utiliza como denominador a totalidade da população sobrisco ou uma parcela representativa desta. Portanto, é considerado como uma aproximação da
prevalência, especialmente em populações menores, como as que estão representadas na maioria
das localidades trabalhadas pelo PCE.
Embora a sua precisão não seja adequada quando a intensidade das infecções é baixa
(Poda et al., 2004), o método de Kato-Katz (Chieffi et al., 1981), o mais utilizado pelos
programas de controle da esquistossomose, possibilita a contagem dos ovos por grama de fezes,
fornecendo um indicador quantitativo para se avaliar a intensidade das infecções. De acordo com
o Ministério da Saúde do Brasil (2014), a infectividade é estimada por meio do número de ovos
por lâmina, sendo classificada como: baixa (1 a 4), média (5 a 16) ou alta (≥ 17). Em relação ao
período do presente estudo, foi observada uma predominância de indivíduos com baixa carga
parasitária (Fig. 1.3, Tab. 1.2). Existem evidências de que certo grau de resistência à
esquistossomose ocorre na maioria dos indivíduos infectados em áreas endêmicas. Essa
resistência, existente em grau variável, faz com que grande parte das pessoas, continuadamente
expostas, não desenvolva infecções com grandes cargas parasitárias, devido à imunidade
concomitante (MS, 2014).
Das amostras de fezes examinadas de 2011 a 2015, a positividade de pessoas infectados
com S. mansoni variou de 0 a 10,81 % (Tab 1.1). Baseando-se na distribuição binomial, pelo teste
qui-quadrado, foi avaliado se as proporções esperadas para cada ano eram semelhantes, ou seja, a
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hipótese nula de que as proporções de casos iguais em todos os anos. Pelo p-valor essa hipótese
foi rejeitada, concluindo assim que, existiram diferenças significativas entre as proporções de
casos entre os anos considerados. (nível de significância p ≤ 0.05). Para saber entre quais desses
anos a diferença foi significativa, foi aplicado o teste par-a-par. Do ano de 2011 para 2012 e de
2012 para 2013 observou-se um aumento significativo da positividade para S. mansoni em
pessoas da região. Do ano de 2013 para 2014 houve uma diminuição significativa e de 2014 para
2015 não foi observada diferença significativa (p ≤ 0.05) (Tab. 1.1).

Figura 1.3. Variação do número de ovos de S. mansoni detectados nos exames de fezes realizados
durante o período de 2011 a 2015.
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Tabela 1.2. Número de ovos de S. mansoni encontrados em fezes de indivíduos que vivem em
Mariana, Minas Gerais, de 2011 a 2015
*Positividade em analises de amostras de fezes (Anos)
Número de ovos
2011

2012

2013

2014

2015

0–4

46

59

144

98

86

5 – 16

15

24

182

52

14

> 17

4

6

104

13

1

*Dados obtidos do Laboratório da Prefeitura de Mariana, por meio do Programa de Controle da
Esquistossomose/Programa Saúde da Família (PCE-PSF), do Município de Mariana, MG.

Foi observada uma tendência decrescente da positividade(%) da esquistossomiase, no
Município de Mariana (Fig. 1.4). Este resultado evidenciou a eficácia do PCE, reforça a
manutenção das medidas de controle da esquistossomose e constitui subsídios para novas
decisões administrativas. A manutenção do PCE de Mariana tem contribuído para diminuir os
casos da doença por meio do diagnóstico precoce e do tratamento oportuno de portadores de S.
mansoni, especialmente em casos da forma hepatoesplênica mais tardia da fase crônica da
esquistossomiase. No entanto, estas ações não têm sido suficientemente adequadas para impedir o
aparecimento de novos casos nas áreas endêmicas. A variação das áreas endêmicas no município
de Mariana foi evidenciada através dos mapas de distribuição de casos positivos de S. mansoni
(Anexo 1.1 a 1.5). Esta variação se deve ao fato de que grande parte das pessoas infectadas mora
em regiões de Mariana consideradas como socioeconômica e ambientalmente inadequadas.
Existe situação de pobreza, difícil acesso à água potável, existência de ambientes devastados e
contaminados com dejetos industriais, formando um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. É
importante melhorar o saneamento em todos os distritos para evitar que fezes e materiais
contaminados com ovos de S. mansoni continuem a atingir águas de abastecimento, para que
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ocorra redução ou eliminação da transmissão da esquistossomose e de outras doenças veiculadas
pelas águas.
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Figura 1.4. Mapa de distribuição de casos positivos de S. mansoni no Municipio de Mariana,
Minas Gerais, referente ao ano de 2014.
Desde as proximidades de suas nascentes os rios de Mariana tem sido contaminado por
esgotos domésticos e industriais e por atividadades industriais principalmente ligadas a
mineração, prejudicando o acesso da população a serviços de abastecimento de água potável de
qualidade constante. Neste contexto, o ribeirão do Carmo percorre vários distritos do Município
de Mariana e é um afluente do rio Doce (Fig. 1.1, Anexo 1.1 a 1.5). O rio Doce recebe esse nome
a partir da confluência dos rios Piranga e do ribeirão do Carmo. O curso d’água principal da bacia
do rio Doce percorre 888 km desde a nascente do rio Xopotó até a sua foz no Oceano Atlântico,
localizada no município de Linhares, Estado do Espírito Santo (BHO-ANA, 2015; IBGE, 2017).
Portanto, o que acontece nos rios do Município de Mariana gera reflexos no rio doce
influenciando toda a população do seu entorno.
A avaliação médica associada a exames bioquímicos são importantes para a detecção e
dimensionamento do comprometimento orgânico causado pelo S. mansoni (Vitorino et al., 2012).
Para avaliar as condições bioquímicas de indivíduos residentes em Mariana, infectados por S.
mansoni no ano de 2013, 20 indivíduos foram aleatoriamente selecionados independentemente de
sexo ou idade e amostra de sangue foi coletada e analisada em laboratório particular. Os níveis de
transaminase glutâmica oxalacética (TGO), transaminase pirúvica (TGP), colesterol total (CT),
bilirrubina direta (BD), bilirrubina total (BT), fosfatase alcalina (FA) e gama glutamil
transpeptidase (GGT) foram determinados. Foi observado um aumento das enzimas PA e GGT,
sendo os demais resultados encontrados, situados dentro dos valores de referencia (Tab. 1.3).
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Tabela 1.3. Resultados de exames bioquímicos de 20 indivíduos infectados por S. mansoni da
região endêmica do Município de Mariana, em 2013.
Amostra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Média ± DP
Valores de
Referência

0.35
0.27
0.74
0.45
0.86
0.63
0.79
0.58
0.66
0.67
0.61
2.49
0.66
0.69
0.62
0.61
0.74
0.47
0.49
0.60
0,699 ±
0,075

FA
((mg/dL
)
53
40
58
71
92
78
43
53
40
71
63
17
66
138
68
58
113
91
66
74
67,65 ±
0,4

17
18
28
14
21
32
40
29
30
34
36
29
27
28
31
36
42
27
20
196
36,75 ±
0,40

≤ 1,2

12 a 43

7 a 56

TGO
(U/L)

TGP
(U/L)

CT
(mg/dL)

BD
(mg/dL)

BT
(mg/dL)

11
10
10
12
22
23
29
14
17
23
16
10
22
23
22
17
24
14
17
52
19,4 ±
0,012

10
11
6.7
10
13
7.5
20
6.9
11
18
14
14
10
17
7.0
10
15
11
10
50
13,6 ±
0,012

182
142
211
140
183
210
265
179
206
218
175
165
186
165
217
164
176
230
129
280
191,15 ±
0,2

0.26
0.13
0.69
0.24
0.20
0.21
0.26
0.21
0.15
0.24
0.32
2.34
0.20
0.23
0.25
0.32
0.27
0.21
0.27
0.24
0.362 ±
0,075

5 a 40

7 a 56

≤ 200

≤ 0,4

GGT
(U/L)

TGO = transaminase glutâmica oxalacética; TGP = transaminase pirúvica; CT = colesterol total;
BD = bilirrubina direta; BT = bilirrubina total; FA = fosfatase alcalina; GGT = gama glutamil
transpeptidase. U/L = Unidades por litro, mg/dL = miligramas por decilitro.
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Estes resultados corroboraram com os dados publicados por Vitorino et al., (2012), que
preconizaram que, em geral, os níveis das enzimas hepáticas que se encontram alterados são
predominantemente a FA, seguida da GGT, da alanina transaminase (TGO) e aspartato
transaminase (TGP), verificou-se também, discretas elevações das bilirrubinas (2 a 5 mg/dL) e as
provas de função renal, encontraram-se, em geral, dentro dos valores de referência.
Pela dimensão da situação observada no presente estudo, é necessário uma ação
conjunta envolvendo recuperação dos rios e de suas matas ciliares, tratamento de esgotos,
reaproveitamento de rejeitos industriais, e outras medidas preventivas. E, para reduzir e
eliminar a transmissão da esquistossomose é imprescindível evitar que fezes contaminadas com
ovos de S. mansoni, atinjam as águas. Isso pode ser alcançado através de saneamento adequado
em toda a região de Mariana, associado a campanhas educativas da população. E, finalmente, é
necessário que autoridades responsáveis e membros da comunidade mantenham uma ampla e
continua fiscalização.

Considerações
Indivíduos do sexo masculino constituíram a maior proporção de casos positivos de S.
mansoni. Com base na distribuição por faixa etária, verificou-se que a maioria dos indivíduos
infectados situa-se na faixa entre 16 e 30 anos, e que as crianças e adolescentes, com idade de 0 a
15 anos representam uma importante parte deste cenário. A maior quantidade de pessoas
infectadas apresentou uma baixa carga parasitária refletida pelo número predominante, de 0 e 4
ovos, encontrados nos exames realizados. Por meio de uma amostragem aleatória Foi observado
um aumento das enzimas PA e GGT, sendo os demais resultados encontrados, situados dentro
dos valores de referência.
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Capítulo 2: Expressão de microRNAs e influência dos processos de extração e
armazenamento, em indivíduos com esquistossomose mansônica.

Resumo
A epigenética é o estudo das modificações reversíveis e herdadas durante a divisão celular
que podem mudar a atividade biológica final de uma proteína sem alterar a sequência gênica. Os
microRNAs (miRNAs), estão entre os principais mecanismos epigenéticos,que atuam no controle
da expressão gênica, inibindo a tradução ou levando à degradação do RNA mensageiro. A
expressão alterada de alguns miRNA já foi fortemente associada com as doenças
cardiovasculares e doenças metabólicas, incluindo as dislipidemias. Assim, a elucidação do papel
dos miRNA no desenvolvimento dessas doenças podem contribuir para a descoberta de novos
biomarcadores, assim como, de possíveis alvos para o desenvolvimento de novos de fármacos.
Porém, estudos ainda precisam ser realizados para esclarecer a influência dos miRNA na
fisiopatologia da esquistossomose mansônica humana. Com o objetivo de contribuir para o
estudo da expressão de miRNAs na esquistossomose mansônica humana, foram coletados soro de
30 indivíduos infectados com S. mansoni e 30 não infectados, pertencentes a distritos do
Município de Mariana, Minas Gerais, considerados áreas endêmicas. Os miRNAs foram
extraídos e examinados quanto à integridade e quantidade em eletroforese microcapilar de
microfluídos no equipamento Agilent 2100 Bioanalyzer, que é um método de referência,
principalmente, se as amostras seguem para análises subsequentes. Até o momento não há uma
visão completamente finalizada dessas análises. Utilizando dados de indivíduos infectados e não
infectados, nossos resultados sugerem um enriquecimento dos miRNAs: Bantan, Sma-miR-2c-3p
e mir190 nas amostras sequenciadas, independente do tempo e do tratamento da infecção por S.
mansoni.
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2. Introdução
2.1. microRNAs em Schistosoma sp
Nos últimos anos, estudos de genes por meio de NGS (New Generation Sequencing), tais
como o RNA-Seq e outros, associadas a ferramentas de bioinformática tem possibilitado avaliar a
presença ou não de certas características, em um grande número de loci genôm
icos que subsequentemente poderão ser considerados como potenciais biomarcadores (Dirks et
al., 2016). Através de NGS, e outras tecnologias de alta resolução, já foi estabelecido que cerca
de 2% do DNA transcrito em RNA é traduzido em proteínas, revelando a existência de vários
non-coding RNAs (ncRNAs). Os ncRNAs incluem transfer RNAs (tRNA), ribosomal RNAs
(rRNA), small nucleolar RNAs (snoRNAs), small RNA [microRNA (miRNA) and small
interfering (RNA-siRNA)], Piwi-interacting RNAs (piRNA) and long non-coding RNA
(lncRNA). Dentre os ncRNAs, os miRNAs exercem papéis reguladores importantes na
diferenciação e desenvolvimento celular, com amplas implicações em muitas reações nos seres
vivos (Geisler e

Coller, 2013). Existem relatos sobre a interação de alguns ncRNAs com

mecanismos epigenéticos clássicos, embora os mecanismos envolvidos nestes processos ainda
não estejam completamente elucidados (Holoch e Moazed, 2015).
Vários orgãos, tais como coração, pulmão, rim e fígado contribuem para o conjunto de
miRNA circulante, sendo que a maioria dos miRNAs é derivada de células sanguíneas ou
liberados por células ou tecidos lesados (Roderburg et al., 2015). Weber e colaboradores (2010)
demonstraram que miRNAs encontrados no plasma ou no soro humano são em número de 349,
dos quais os mais abundantes são: miR- 335*, miR-325, miR377*, miR-586, miR-518e, Let-7i,
miR-539, miR-616*, miR-302d, miR-589, miR556-3p, miR-192b, miR151-5p, miR-598, miR187b, miR-873, miR-218, miR-923. Níveis séricos elevados de miR-122 foram recentemente
relatados em pacientes com lesão crônica do fígado, enfarte do miocárdio e câncer (Roderburg et
al., 2015).
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Visto que foram encontradas múmias egípcias com lesões inconfundíveis da
esquistossomose, por Theodor Bilharz, é possível inferir que o S. mansoni possui uma admirável
capacidade de adaptação (Rabello et al., 1997). No entanto, os mecanismos de adaptação do S.
mansoni ainda precisam ser melhor esclarecidos, principalmente em relação aos processos de
modulação da sua resposta frente à interação entre o parasita, o hospedeiro e o meio ambiente,
fato que envolve a epigenética. O ciclo evolutivo do S. mansoni (Fig. 1), com ativa expressão de
genes, o capacita para sobreviver em ambientes muito diferentes, que envolve o contato com
condições distintas de estresse osmótico, de nutrição e, durante sua fase extracelular, do contato
direto com o sistema circulatório e imune do hospedeiro definitivo. Para completar o ciclo de
vida do S. mansoni, mecanismos de controle da expressão de genes são extremamente
importante, particularmente a regulação transcricional e pós-transcricional (Cabezas- Cruz et al.,
2014).

2.2. microRNAs como biomarcadores
Estudo demonstrando a relação dos miRNAs com doença foi realizado, no qual observouse que os miRNAs, podem ser encontrados também nos fluídos biológicos como os miRNAs
associados na patogênese do câncer (Keller et al., 2011). Desde então, os miRNAs têm
demonstrado um importante papel na diferenciação das células normais para malignas (Maia et
al., 2014). Sendo assim, o sangue total tem sido utilizado como fonte de estudos do perfil do
miRNAs em diversas pesquisas por ser facilmente acessível em relação aos outros materiais.
Keller e colaboradores (2011) comprovaram a utilidade desse material como fonte de
biomarcadores de miRNAs, e constataram que vários miRNAs do sangue total, estiveram
desregulados em diversas doenças quando comparados com seus respectivos controles, podendo
ser utilizados para diferenciar os doentes com 88,5% de acurácia. Além disso, demonstraram que
os miRNAs de células sanguíneas podem refletir doenças não necessariamente relacionadas ao
Assenço, R. A. G., 2019.

33

sangue. Um estudo recente mostrou que os miRNAs circulantes podem ter utilidade na
prevenção, diagnóstico, prognóstico e na resposta em diversas doenças (Sandoval et al., 2013).
Até agora, a maioria dos estudos com fluidos envolve a utilização do soro para a detecção de
miRNAs como biomarcadores. Não se sabe ainda como as células sanguíneas mudam seu perfil
de miRNAs de acordo com diferentes doenças. Também, a maioria dos estudos com soro é
realizada em pacientes com uma única doença (Sayed et al., 2014). Portanto, é provável que a
comparação entre os perfis de soro de várias doenças possa contribuir para responder essa
pergunta.
Assim, deve-se levar em conta que os miRNAs circulantes - como candidatos a
biomarcadores da esquistossomose- são susceptíveis de serem afetados por uma série de
variáveis: fatores pré-analíticos, como o tamanho da amostra, condições de transporte, protocolo
de processamento, além de fatores metabólicos, imunológicos, que influenciam a qualidade de
um biomarcador e, por conseguinte, os resultados analíticos (Bartel, 2009; Engel e Moore, 2011).

2.3. Papel do microRNA em diagnóstico de esquistossomose humana

No banco de dados miRBase estão catalogados mais de 3000 miRNAs, sendo 2661 de
humanos, 115 de S. mansoni e 61 de S. japonicum. Estes miRNAs foram identificados e
validados utilizando meios computacionais associados com metodologias experimentais tais
como Nothern Blot, NGS, PCR em tempo real, clonagem entre outras (Kozomara et al., 2014).
Estudos realizados com S. japonicum por Xue et al. (2008), descreveram pela primeira vez a
presença de 5 miRNAs (Sja-let-7, Sja-miR-71, Sja-bantam, Sja-miR-125 e Sja-miR-new1), por
meio de clonagem direta e demonstraram a conservação de 4 destes. Posteriormente, através do
NGS, Wang et al., (2010) identificaram 20 miRNAs conservados e 16 gênero-específicos e
Huang et al., (2009) reportaram 176 miRNAs espécie-específicos em esquistossômulos imaturos
e maduros, bem como em vermes adultos de S. japonicum. Adicionalmente, Hao et al., (2010)
identificaram 16 miRNAs conservados e 22 gênero-específicos neste mesmo parasita.
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Em relação ao S. mansoni, as poucas moléculas de miRNAs atualmente conhecidas
também foram caracterizadas com base em dados obtidos por abordagens computacionais e
sequenciamento de ultima geração. Nesse sentido, Pesquisadores do Laboratório de Bioquímica e
Biologia Molecular, da UFOP, desde 2009, trabalham na caracterização de miRNAs do
transcriptoma de S. mansoni e na verificação da influência da infecção na expressão destes genes.
A obtenção destes dados, por meio de novas biotecnologias, é essencial para a compreensão da
biologia do S. mansoni, da resposta imune do hospedeiro mamífero e dos mecanismos de
interação parasita e hospedeiro, e certamente contribuirão para o desenvolvimento de novas
ferramentas de diagnóstico da esquistossomose (de Souza et al., 2011). Através de estudos
realizados pelo grupo do LBBM/UFOP, utilizando uma abordagem computacional integrada e
análise sistemática de miRNAs, foram identificados 67 miRNAs maduros e 42 precursores em S.
mansoni. Simões et al (2011), caracterizaram 211 novos miRNAs em S. mansoni por clonagem
de sequências pequenas de RNAs obtidas de vermes adultos. Marco et al. (2013), utilizando deep
sequencing relataram 112 miRNAS em vermes adultos e confirmou 20 dos 42 precursores
caracterizados por de Souza et al. (2011), e 2 dos 211 identificados por Simões et al., (2011).
Onze miRNAs de Schistosoma foram identificados em soro de camundongos infectados com esse
parasita. De acordo com estes autores, três destes miRNA, o Bantam, sma-miR-3473-3C, o smamiR-277 and sma-miR-3473-3C, derivados do parasita, são considerados como potenciais
biomarcadores para diagnóstico de esquistossomose. Os miRNAs circulantes constituem um
enorme potencial como novos biomarcadores de doenças. Já foi demonstrado diferentes miRNAs
presentes no plasma, associados com diversas doenças, incluindo infecções por helmintos
(Schwarzenbach et al. 2011; Mikeska e Craig, 2014).
O diagnóstico precoce da esquistossomose é fundamental para o controle desta doença.
Contudo, não existe um biomarcador confiável para o diagnóstico precoce da esquistossomose.
Os miRNAs circulantes, que estão presentes de forma estável no plasma ou soro de um
hospedeiro infectado, foram considerados biomarcadores ideais para o diagnóstico de alguns
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tipos de câncer. É possível que esses miRNAs circulantes também sirvam como biomarcadores
para o diagnóstico da esquistossomose (Mikeska e Craig, 2014).
Os biomarcadores são classificados como: de risco, de diagnóstico, prognósticos ou
preditivos, que estão associados à causa, início, curso e resposta ao tratamento de uma
determinada doença. Por meio de biomarcadores, se torna possível predizer o início, o curso de
uma doença ou determinar a resposta de um paciente (Ogino et al., 2013). Em termos de
diagnóstico, na utilização de biomarcadores são consideradas as características pelas quais uma
determinada doença é passível de ser identificada ou monitorada. A metodologia precisa ser de
ampla aplicabilidade entre indivíduos e populações, apresentar sensibilidade e especificidade
adequadas para facilitar o diagnóstico clínico da doença em questão e terem um preço acessível
(Mikeska e Craig, 2014). Portanto, existe uma grande necessidade de que várias doenças
existentes sejam melhor diagnosticadas e que, em um futuro próximo, tecnologias de alto
rendimento, estejam disponíveis para uso também na clínica (Sandoval et al., 2013).
Neste sentido, as sequências genômicas já descritas na literatura para as principais
espécies de Schistosoma, aliada às novas tecnologias constituem um caminho para a identificação
de novos biomarcadores e métodos diagnóstico, de tratamento e controle da esquistossomose
humana, doença ainda negligenciada.
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2.4. Material e métodos
2.4.1. Aspectos éticos
Para que as atividades aqui realizadas atendam a resolução nº 466/2012- Conselho
Regional de Saúde- o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEPHumanos) da UFOP, e referenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/Plataforma
Brasil (CONEP). Parecer de aprovação de número 485.350, em 09 de Dezembro de 2013 (Anexo
2.11).

2.4.2. Origem e processamento das amostras
Através do Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) do Município de Mariana e,
os exames parasitológicos de fezes foram realizados utilizando o método de Kato-Katz (Chieffi et
al., 1981). O PCE, constitui parte integrante da Política Nacional de Vigilância em Saúde
(PNVS), instituída pelo Ministério da Saúde do Brasil através da Portaria nº 14/SVS/MS, de 22
de agosto de 2013. Dados do PCE encontram-se disponíveis no endereço eletrônico:
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinan/pce/cnv/pcedf.def. (Acesso em 08/12/2017)
A partir dos resultados fornecidos pelo PCE foi entregue, a cada participante, um
documento de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE- Anexo 2.13) e o
questionário de entrevista (Anexo 2.12), para que fossem lidos, e se de acordo, assinados. As
coletas

foram marcadas e realizadas na Unidade Básica de Saúde, nos vários distritos do

Município de Mariana, Minas Gerais.
Para a obtenção das amostras de sangue a coleta foi realizada por punção venosa
periférica na região da fossa antecubital das veias cubital média, utilizando o sistema vacutainer,
em tubos isentos de anticoagulante. O volume de 10 mL de amostras de sangue de 30 indivíduos
infectados com S. mansoni e 30 indivíduos não infectados. Os indivíduos infectados foram
diagnosticados pela realização de exames parasitológicos de fezes utilizando o método KatoKatz. Os dados pessoais, como: sexo, data de nascimento e idade foram considerados conforme
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mencionados no Anexo 2.5 a 2.9. As amostras coletadas foram acondicionadas em maletas
térmicas e transportadas para o LBBM/UFOP, onde foram centrifugadas por 10 min a 1900 x g a
4ºC e, em seguida, o sobrenadante foi transferido para um tubo tipo Eppendorf, centrifugado
novamente, durante 10 min a 1900 x g a 4ºC. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo
tipo Eppendorf. Com os soros obtidos, as amostras de indivíduos infectados com S. mansoni, e
indivíduos não infectados, foram transferidos para novos tubos tipo Eppendorf e mantidos em
freezer -80 ºC, das 11 amostras obtidas, 4 foram mantidas à -20ºC, até o momento da extração
dos miRNAs.

2.4.3. Extração de microRNAs de soro humano infectado e não infectado com S. mansoni

Nesta etapa, foram utilizados vários kits comerciais para comprovação das melhores
condições experimentais. Abaixo, uma descrição sucinta de cada método.
2.4.3.1 Extração utilizando mirVana™ microRNA Isolation Kit
Em 1,0 mL de soro foram adicionados 100 µL da solução de miRNA homogenato e a
mistura homogeneizada por inversão do tubo por 10 vezes. A seguir a mistura foi incubada 10
min em banho de gelo. Posteriormente foi adicionado igual volume de clorofórmio e as amostras
homogeneizadas com auxílio de um vortex durante 1 min. A seguir as amostras foram
centrifugadas durante 5min a 10.000 x g a t.a. A fase aquosa foi transferida para um tubo
Eppendorf e adicionada 1/3 de etanol 100% (SIGMA). A mistura foi homogeneizada- por
inversão de tubo- eluidas em 100µL de elution solution, previamente aquecidas a 65ºC por 5 min
e armazenadas em freezer -80°C até o momento do uso.
2.4.3.2. Extração utilizando FastTrack® 2.0, Kit (Invitrogen)
Em 500 µL de soro, foi adicionado 0,15 volumes de acetato de sódio (2 M) e 2,5 volumes
de etanol 100 % (SIGMA), para precipitar o RNA. A mistura foi colocada em gelo por 15 min,
centrifugada numa velocidade de 10.000 x g por 15 min a 4°C. O sobrenadante foi removido
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cuidadosamente e descartado sem perder o sedimento. O sedimento foi lavado com etanol a 100
%, centrifugado novamente, nas condições anteriores, para recolher qualquer etanol residual.
Removido o etanol com nova centrifugação, sedimento de RNA foi ressuspendido em 30 µL de
tampão de eluição (Tris 10 mM, pH 7,5). O miRNA foi imediatamente armazenado a -80 °C.
2.4.3.3 Extração utilizando kit – miRNAeasy (Qiagem)

Inicialmente, foram adicionados 1,0 mL de Trizol para 200 de µL de soro. A seguir, a
amostra foi homogeneizada com auxílio de um vortex e a reação, incubada durante 5min, à
temperatura ambiente. Posteriormente foi adicionado 1,0 mL de clorofórmio e a amostra foi
homogeneizada com auxílio de um vortex durante 15seg. Após uma incubação a temperatura
ambiente por 3min, as amostras foram centrifugadas durante 15min a 12.000 x g a 4ºC. A fase
aquosa foi transferida para um novo tubo e adicionada de 1,5 volumes de etanol 100%. A seguir
os miRNAS foram purificados como descrito no Boletim técnico do fabricante. Os miRNAs
foram eluídos em 30 µL de água livre de RNA e armazenadas em freezer -80°C.

2.4.3.4. Extração de microRNA utilizando kit Nucleospin (Roche)
Para cada 50 µL da amostra de soro foram adicionados 800 µL de Trizol e as amostras
homogeneizadas com auxílio de um vortex durante 15seg. A seguir as amostras foram incubadas
durante 5min a t.a. e posteriormente adicionadas de 160 µL de clorofórmio. As amostras foram
homogeneizadas auxílio de um vortex durante 15 seg e a seguir, centrifugadas durante 15min a
4ºC a 12.000 x g. Aproximadamente 400 µL do sobrenadante foram transferidos para um tubo
tipo Eppendorf e adicionados de 200 µL de etanol 100%. Após este procedimento, as amostras
foram homogeneizadas novamente com auxílio de um vortex por 5seg e incubadas durante 5 min
a t.a. A seguir, foram adicionados ao sobrenadante 1,0 mL de MX Buffer e as amostras
purificadas como descrito no Boletim Técnico do Fabricante. Os miRNAs foram eluídos em 30
µL de água milli-Q livre de RNAases e armazenadas em freezer -80°C.
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2.4.3.5. Extração de microRNA utilizando o kit Hight Pure microRNA- (Roche)
Inicialmente a 150 µL de soro foram adicionados 312 µL de bindig buffer. As amostras
foram homogeneizadas com auxílio de vortex durante 5seg. A seguir os miRNAs foram
purificados como descrito no Boletim Técnico do Fabricante e armazenadas em freezer -80°C até
o momento do uso.
2.4.3.6. Extração de microRNA utilizando o Kit MiRvana PARIS (Invitrogen)
Para cada 200 µL de soro, foram adicionados 2 x desnaturing solution e a amostra
homogeneizada com auxílio de um vortex durante 5seg e posteriormente incubada em banho de
gelo por 10 min. A seguir foi adicionado à mistura igual volume de ácido-fenol clorofórmio. A
mistura foi homogeneizada vigorosamente em vórtex, durante 1 min. Em seguida, as amostras
foram centrifugadas por 15 min a 10.000 x g à t.a. A fase aquosa foi recuperada e transferida para
um tubo novo, tipo Eppendorf. Foi adicionado 1/3 do volume de etanol 100% (SIGMA) e as
amostras homogeniezadas por inversão de tubo 3x. A mistura foi transferida para colunas de
sílica gel. Os miRNAs foram eluidos com 30 µL de elution solution, pré aquecida durante 5 min
a 65ºC. e armazenadas em freezer -80ºC.
2.4.4. Quantificação dos microRNAs extraídos e análise em gel
Inicialmente, a qualidade das extrações dos miRNAs foram avaliadas com auxílio da
eletroforese em gel de agarose 2% em TBE e água livre de RNAases (Sambrook et al., 1989).
Para a quantificação as análises foram realizadas através do Agilent 2100 Bioanalyzer system,
pertencente ao Laboratório de Esquistossomose do Centro de Pesquisas René Rachou CPqRR/FIOCRUZ.
2.5. Expressão dos microRNAs Bantam, miR-2c-3p e miR190
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A primeira fita do cDNA foi sintetizada utilizando 1,0 μg de RNA total extraído e o Kit
High Capacity RT-PCR System (Applied Biosystems, Waltham, MA, EUA), seguindo as
recomendações fornecidas pelo fabricante. Para cada 1,0 μg de RNA total, foram utilizados 2 μL
de iniciadores randômicos (10x RT Random primer), 0,8 μL de dNTPs [25x dNTP Mix (100
mM)], 2 μL de tampão 10x, 1,0 μL de transcriptase reversa e água livre de RNAses para um
volume final de 10 μL. A mistura foi incubada a 25°C por 10 min, seguidos de 120 min a 37°C e
85° por 5 min, com auxílio de um termociclador (Biocycler, version 3.2). As amostras de cDNA
foram quantificadas em Nano Drop Thermo Fisher e armazenadas a -80°C até o momento do
uso. As reações foram realizadas utilizando o kit Power SYBR Green Master Mix (Thermo
Fischer)

em

placas

de

96

poços

(MicroAmp®

Optical

96

Well

Reaction

Plate – Applied Biosystems) e seladas com adesivo óptico (MicroAmp® Optical
Adhesive Film – Applied Biosystems). Foram adicionados a reação 3 μL dos oligonucleotídeos
(concentração de 2,5 μM) e 7 μL de um mix de reação contendo 2μL de cDNA diluído (100ng
por reação) e 5 μL de SYBR® Green Master Mix, totalizando um volume de reação em cada poço
de 10 μL, as reações foram feitas em triplicata para todos os oligonucleotídeos no aparelho
ABI7300 Applied Biosystems. Os valores de baseline foram ajustados para 3-15 ciclos. O
threshold foi ajustado para 0,02, acima da baseline, onde ocorre amplificação significativa e
específica. O corante de referência passiva presente no SYBR é o ROX, que serve para corrigir
poço a poço as flutuações de fluorescência não provenientes da PCR. Foram utilizados água
estéril e RNA ao invés de cDNA nos poços referentes ao controle negativo.

.
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2.6. Resultados e discussão
2.6.1. Processamento das amostras

Para a realização das extrações dos miRNAs de soro humano, foi considerada como
condições pré-analíticas, os procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e preservação
das amostras biológicas até o momento da efetiva realização do ensaio que podem interferir no
desempenho e, consequentemente, na exatidão e precisão dos resultados Como células têm uma
concentração elevada de miRNA, a contaminação celular tem o potencial para ser um
significativo fator de aumento da concentração de miRNAs encontrados, se não for tomado
cuidado durante a etapa do processo de obtenção do soro, quando se separa o mesmo por
aspiração. No caso da utilização de soro como amostra, a coleta sanguínea foi realizada em veias
dos membros superiores, em boas condições de flexibilidade, integridade, com o objetivo de
evitar a formação de hematomas no paciente e obtenção de amostras hemolisadas.

2.6.2. Extração de microRNAs de soro de indivíduos infectado e não infectado com S.
mansoni

Para a extração de miRNAs do soro de indivíduos sadios e com S. mansoni foram
utilizados os kits: MiRvana; FastTrack® 2.0 - Invitrogen; Qiagem-miRNAeasy; NucleospinRoche; Hight Pure miRNA – Roche; MiRvana PARIS. Os resultados obtidos foram compilados
na Tabela 2.1.
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Baseando-se na relação entre absorbância A260/A280, foi observada pouca variação entre
os diferentes protocolos adotados. Vale ressaltar que a relação das absorbâncias 260/280nm é
frequentemente utilizada para avaliar a contaminação por proteínas sendo que o valor de
referência (amostra livre de proteínas) é bastante variável na literatura, mas considerado ideal na
faixa de 1,7 a 2,1. (Okello et al., 2010).

Tabela 2.1. Quantificação de miRNA extraído a partir de soro humano. Relação de kits utilizados
para extração de miRNAs a partir de soro de indivíduos sadios e medidas de
absorbância obtidas utilizando o sistema NanoVue
Kit de extração

Relação

Amostra

miRNA

260/280

260/230

(µg/mL)

MiRvana

A1

1,77

1,0

0,16

MiRvana

A2

1,75

1,3

0,07

FastTrack® 2.0

B1

1,75

1,3

0,05

FastTrack® 2.0

B2

1.90

1,0

0,02

Qiagem- miRNAeasy

C1

1,78

1,0

0,04

Qiagem- miRNAeasy

C2

1,75

1,1

0,01

Nucleospin- Roche

C1

1,76

1,2

0,02

Nucleospin- Roche

C2

1,75

1,3

0,01

Hight Pure- Roche

D1

1,80

1,3

0,02

Hight Pure– Roche

D2

1,79

1,5

0,10

MiRvana – PARIS

E1

1,76

1,2

0,026

MiRvana – PARIS

E2

1,77

1,2

0,023

Obs: Valores de referência para relação entre absorvâncias 260/280: 1.7 a 2.1
Assenço, R. A. G., 2019.

43

A razão das absorbâncias 260/230nm foi utilizada para avaliar a contaminação por outros
compostos.
Com o advento da ciência genômica, técnicas que realizam análises em larga escala, como
PCR em tempo real, são foco de crescente interesse na busca destas informações clínicas a partir
do acesso a amostras diversas conservadas em parafina, sob congelamento, dentre outros, uma
vez que, para realização de estudos de expressão gênica, não tem sido considerada uma fonte
confiável, em virtude da dificuldade em se obter RNA mensageiro intacto (Sandoval et al., 2013).

2.6.3. Quantificação de microRNAs
Dando prosseguimento aos experimentos, as 11 amostras representativas dessas situações
foram utilizadas para a extração de miRNAs utilizando o kit Mirvana Paris. Optou-se por
quantificar as amostras de miRNAs extraídas, utilizando o sistema Agilent 2100 Bioanalyzer
system- eletroforese microfluidica (On-Chip electrophoresis). Esse método apresenta
sensibilidade para detectar 5 ng de RNA.
Nas condições de armazenamento e de quantificação, foi observado que os miRNAs
extraídos, a partir de amostras armazenadas a -800C apresentaram um melhor rendimento quando
comparadas as que foram armazenadas a -200C (Tab. 2.2).
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Tabela 2.2. Dados relativos às condições de armazenamento, e quantificação das amostras de
soro humano no processo de extração dos miRNAs

Amostra

SFC2A
SFC2B
SCN1
S3
SCP1
LEIA
TATE
R1
R2
A2
TLE
S3 LIOF
P4 + 10
miRNA
LADDER

Dados gerais obtidos do eletroferograma de
Armazenamento
miRNA extraído de amostras de soro
humano
Temperatura Tempo Área RNA
RNA
Contaminação
0
2
( C)
(Dias)
(µm )
(pg/μl)
por rRNA (%)
- 20
10
0,1
1,0
0,0
- 20
10
0,0
0,0
0,0
- 20
10
0,2
1,0
0,0
- 20
10
1,9
16,0
0,0
- 80
10
26,0
213,0
0,0
- 80
1
22,6
185,0
6,2
- 80
1
14,3
118,0
0,0
- 80
10
23,5
193,0
0,0
- 80
10
15,0
123,0
0,0
- 80
10
37,6
308,0
0,0
-80
10
17,4
186,0
0,0
-80
10
NC
89,0
0,0
-80
10
2,1
23,0
0,0
- 80
- 80

10
10

881,2
121,9

7228,0
1,0

0,1
0,0

SFC2A = 2º Pool controle negativo, grupo A; SFC2B = 2º Pool controle negativo, grupo B;
SCN1 = 1º Pool de soro controle negativo em relação a esquistossomose; S3 = 3º Pool de
indivíduos sadios; SCP1 = Soro controle pessoas contaminadas por Shistosoma mansoni; LEIA
= Amostra única soro de paciente 1; TATE = Amostra única soro de paciente 2; R1 = 3º Pool
controle negativo; R2 = 4º pool, controle negativo; A2 = Amostra de soro camundongo sadio;
TLE = Amostra de soro de LEIA + TATE; LIOF = Amostra Pool S3, liofilizada; P4 + 10 =
Amostra do 4º e 10º pool de indivíduos sadios; miRNA = Amostra RNA de fígado de
camundongo sadio. LADDER = Padrão interno.
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A título de comparação, também foi testado a amostra S3 liofilizada (LEIA S3= 3º Pool
de indivíduos sadios liofilizada), se haveria melhora no rendimento. Nesse caso, observou-se um
aumento de 5 vezes na concentração de miRNA mas, a amostra se apresentou fortemente
degradada. Também, foi observado que, em comparação com a concentração de miRNA de soro
de camundongo, a quantidade final obtida é em média 30 vezes menor em soro humano. Esse
resultado levantou a questão de uma variável adicional, que será necessária testar em
experimentos futuros. Em todas as situações, o soro foi obtido de indivíduos que estavam em
jejum de pelo menos 8 horas. Essa estratégia foi adotada, pois uma das hipóteses desse projeto de
tese é justamente eleger moléculas candidatas a diagnóstico. A literatura descreve com poucos
detalhes a influência do jejum nos níveis de miRNA circulantes (Sandoval et al., 2013).
Foram obtidos eletroferogramas dos RNAs utilizando o aparelho Agilent 2100
Bioanalyzer system de amostras extraídas de soro humano (Fig. 2.3 A e B, Anexos 2.1 a 2.11).
Foram observados picos correspondentes a pequenos RNAs (25 nt). Por meio do perfil da banda
de eletroforese constatou-se a integridade do padrão miRNA e ausência de produtos inespecíficos
na amostra analisada.
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A

B
B B

B

Figura 2.3. Eletroferograma de miRNAs extraídos de soro humano não infectado (S3-B). Em B
perfil de eletroforese capilar de 11 amostras, em Agilent 2100 Bioanalyzer system

Em relação a essa variável pré-analítica, através dos eletroferogramas (Anexos 2.1 a
2.11), observou-se que o miRNAs não sofreram processos evidentes de degradação -exceto a
amostra liofilizada (Liof S3) (Fig. 2.4.) - ou seja, a integridade das amostras foi mantida (Tab.
2.2). Mesmo assim, consideramos prudente padronizar as condições em relação ao tempo
decorrido entre a coleta de sangue, processamento do soro e extração dos miRNAs. Nesse estudo
, foi padronizado por trabalhar com espécimes processadas no prazo de 4 h após a coleta.
Através dos resultados dos eletroferogramas das amostras (Tabela 1.2, Anexos 2.1 a
2.11), constatou-se que, a quantidade extraida de miRNAs das amostras em estudo, variaram de
118 a 308 pg/μl. Para efeito de comparação com o padrão externo de miRNA utilizado (~7228
pg/μl), os valores encontrados (Tab. 2.2) podem ser considerados baixo, entretanto, este resultado
foi considerado satisfatório, visto que de acordo com dados da literatura, estimam que a
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quantidade de miRNAs circulante presente no soro corresponde a valores próximos de 0,01 % do
RNA total (Burgos, 2013).

Figura 2.4. Quantificação de miRNA da amostra Liof2 . Eletroferograma descrevendo valores
obtidos no Agilent 2100 Bioanalyzer system. Para a amostra Liof2, S3 = 3º Pool de
indivíduos sadios liofilizada, FU, Unidade de fluorescência, nt, nucleotídeos. Linha
vermelha, fluorescência correspondente a concentração de miRNA. Linha verde,
marcador de massa molecular (LADDER).

Tomados em conjunto conclui-se que as amostras podem ser armazenadas a -80ºC por até
10 dias. O método de extração utilizando o kit Mirvana-Paris, seguido de quantificação no
Agilent 2100 Bioanalyzer System, permite obter amostras íntegras e em concentrações adequadas
para o sequenciamento.
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2.6.4. Análise da expressão dos microRNAs Bantan, Sma-miR-2c-3p e mir190

A expressão dos microRNAs Bantan, Sma-miR-2c-3p e mir 190 está sendo estudada e os
resultados constituirão parte do projeto de pesquisa como um todo. Até o momento não se tem
uma visão completamente finalizada. Da análise, utilizando dados de indivíduos infectados e não
infectados, sugere um enriquecimento dos miRNAs Bantan, Sma-miR-2c-3p

e mir190 nas

amostras sequenciadas, até o momento. Curiosamente, esses miRNAs são conservados e também
expressos tanto em humano como em camundongo. A confirmação de que os miRNAs mantêm a
regulação epigenética semelhante aos genes codificadores de proteínas, e que os próprios
miRNAs podem controlar efetores epigenéticos podem revelar novas camadas de complexidade
para a (epi-) regulação do genoma do S. mansoni. Uma maior compreensão desse e de outros
mecanismos epigenéticos, assim como, uma válida compreensão da ligação entre eles, são
essenciais para um melhor entendimento de como o genoma do parasita é regulado, como a
expressão gênica contribue para o parasita se adaptar no hospedeiro mamífero e como os
microRNAs, do parasito, poderiam regular o genoma do hospedeiro e vice-versa.

2.6.5. Perspectivas

Variáveis adicionais para estudos futuros incluem: variações diárias nos níveis de
miRNA; efeito da duração do armazenamento, por vários anos, em relação aos níveis de miRNA;
jejum versus estado de não-jejum na coleta de sangue, considerando principalmente os alimentos
gordurosos que podem causar lipemia e interferir na extração RNA; contagem de leucócitos do
sangue, presença de hemólise, calibre da agulha utilizada para a punção venosa dentre outros são
fatores que, possivelmente, afetam a quantidade e qualidade dos miRNAs circulantes.
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Considerações
Por meio dos experimentos realizados, foi possivel isolar o miRNA de soro humano, tanto
de individuos sadios, quanto de portadores de esquistossomose, mesmo este sendo em
concentrações baixas. Concluí-se que, as amostras obtidas pelo método de extração utilizando o
kit Mirvana-Paris, seguido de quantificação no Agilent 2100 Bioanalyzer System, permite obter
amostras íntegras e em concentração adequada para continuidade dos estudos. Do conjunto de
miRNA de S. mansoni, até o momento, a análise, utilizando dados de indivíduos infectados e não
infectados sugere um enriquecimento de Bantan, Sma-miR-2c-3p

e mir190 nas amostras

sequenciadas, independente do tempo e tratamento da infecção. Assim, uma maior compreensão
desse e de outros mecanismos epigenéticos, assim como, uma válida compreensão da ligação
entre eles, são essenciais para um melhor entendimento de como o genoma do parasito é
regulado e como a expressão gênica contribue para a parasito se adaptar no hospedeiro mamífero.
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CAPÍTULO 3: Esquistossomose murina altera o conteúdo de metilação
global do DNA hepático
Resumo
A esquistossomose, causada por helmintos do gênero Schistosoma, atinge cerca de 260
milhões de pessoas e é a terceira doença endêmica tropical de maior morbidade na África,
América do Sul e Ásia (Weerakoon et al., 2015). Até o momento, ainda não estão bem
esclarecidos os processos epigenéticos associados à infecção por S. mansoni. Uma hipótese
envolve a metilação do DNA, que é um dos mecanismos silenciadores da expressão gênica. O
objetivo do presente trabalho foi avaliar a hipótese de que o padrão de metilação do DNA
hepático murino é alterado em resposta à infecção por S. mansoni e analisar a correlação de genes
associados. Para pesquisar essa hipótese, inicialmente 30 camundongos BalbC foram infectados
com 100 cercárias da cepa LE do S. mansoni e, após 35 dias de infecção, o fígado destes animais
foi coletado. Parte desse órgão foi utilizado para a extração do RNA total e análise da expressão
dos genes DNMT1, DNMT3A, DNMT3B, TET1, TET2 e TET3, utilizando a metodologia de qRTPCR. A outra parte foi utilizada para a extração do DNA genômico e análise do conteúdo global
de metilação, utilizando a metodologia de ensaio de imunoabsorção enzimática com anticorpos
específicos para 5mC. Também foi realizado um estudo histológico para determinar a presença
de granulomas e de ovos no fígado. Embora não tenham sido detectadas diferenças significativas
no conteúdo global da metilação, sugeriu-se que, devido à infecção por S. mansoni, o padrão de
metilação do DNA apresenta uma mudança na dinâmica das expressão dos genes em estudo,
refletida em uma correlação ora positiva ora negativa entre as variáveis em estudo, em função da
evolução da esquistossomose e presença de ovos e granulomas encontrados no fígado dos
animais infectados. Portanto, o conjunto dos dados obtidos possibilitou sugerir uma ação direta
da infecção murínica por S. mansoni e alteração no padrão de marcas epigenéticas, associada ao
desenvolvimento da esquistossomose.
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3. INTRODUÇÃO
3.1. Genética e epigenética do S. mansoni
Na mais nova versão do genoma do S. mansoni – dados consolidados em formato
pesquisável no www.schistodb.net-GeneDB- ficou estabelecido que a sequência do genoma
consiste em 380 megabases, e o número de genes foi atualizado de 11.807 para 10.852 genes que
codificam diferentes perfis de transcritomas específicos (Protasio et al., 2012; Cabezas-Cruz et
al., 2014; Vasconcelos et al., 2017). Até o momento, no genoma de S. mansoni, existem
sequências encontradas que são consideradas como de menor precisão (Draft Genome Sequence),
principalmente devido à presença de elementos repetitivos, fato que dificulta a sua montagem e a
completa elucidação da genética do S. mansoni (Vasconcelos et al., 2017).
Em relação à genética de S. mansoni, investigações explorando como as interações
modulam os processos de desenvolvimento do parasita ou a regulação transcricionais, foram
observados um conjunto de evidências de que os parasitas manipulam células hospedeiras por
meio de alterações epigenéticas (Knight et al. 2016). No entanto, os eventuais mecanismos
epigenéticos associados à esquistossomose, ainda não estão bem esclarecidos.
O termo epigenética, originalmente criado por Waddington em 1942, sofreu várias
atualizações até alcançar a definição atual que é “a área da biologia que estuda mudanças no
funcionamento de um gene que não são causadas por alterações na sequência de DNA e que se
perpetuam nas divisões celulares, meióticas ou mitóticas”. Hoje já se sabe que, nas mudanças do
funcionamento de um gene ocorrem interações entre o genoma e epigenoma envolvendo
elementos externos e internos, que influenciam o fenótipo de indivíduos geneticamente similares.
(Huxley, 1957; Shah et al., 2016). Assim, as modificações epigenéticas se caracterizam por ser
uma resposta dinâmica e flexível a estímulos intracelulares e extracelulares através de
mecanismos diversos ou do ambiente ao qual o organismo está exposto (Rivera e Ren, 2013,
Roquis et al., 2016). A variação das características fenotípicas pela ação de fatores exógenos que
afetam a expressão gênica de forma reversível é uma questão intrigante e representa um campo
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aberto para pesquisa. Mecanismos epigenéticos exercem um papel central na programação da
expressão gênica e incluem metilação do DNA genômico e um grande número de modificações
pós- transcricionais de histonas (MPTs) e miRNAs. Para exemplificar, durante o trabalho de
sequenciamento do genoma do B. glabrata foi observada a ocorrência de mecanismos
epigenéticos tais como: remodelação de DNA e cromatina, hipometilação de ilhas CpG, (BgHSP70) e outros, que podem constituir alvos adequados para o controle da esquistossomose
(Adema et al., 2017). No entanto, ainda não estão bem esclarecidos os eventuais efeitos
epigenéticos causados pela remodelação de DNA e cromatina, hipometilação de ilhas CpG, (BgHSP70) e outros associados à infecção por S. mansoni e a compreensão dos mecanismos
moleculares envolvidos no desenvolvimento e progressão de várias doenças, dentre elas a
esquistossomose. Tanto o genoma quanto o epigenoma são influenciados por fatores internos e
externos, que interagem entre si para determinar os efeitos hereditários no fenótipo dos
indivíduos, levando a diferenças em indivíduos geneticamente idênticos. Essas diferenças
desempenham um importante papel evolutivo, pois podem ser transmitidas por mais de uma
geração (Anderson e Verjovisk, 2012; Shah, 2016). Portanto, o epigenoma integra informações
codificadas no genoma com todos os sinais moleculares e químicos de origem celular,
extracelular e ambiental (Rivera e Ren, 2013).

3.2. Marcas epigenéticas em S. mansoni
A esquistossomose persiste por centenas de anos em função do sucesso adaptativo dos
parasitos do gênero Schistosoma e que envolve mecanismos de regulação da replicação,
transcrição e da tradução. O parasito é submetido a diferentes condições de estresse
principalmente quando troca de meio ambiente, adquirindo formas larvais aquáticas de vida livre
que possuem respiração aeróbica e estão condicionadas a estresse químico, osmótico e térmico.
Posteriormente o parasito terá que se instalar em um hospedeiro definitivo ou intermediário e
nesse novo ambiente, adaptando seu metabolismo para processo anaeróbico que o torna apto para
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enfrentar os sistemas de defesa destes hospedeiros. No caso do S. mansoni, ao encontrar um
caramujo susceptivel, os miracídios expressam diferentes genes referentes às mucinas. Dentre
elas, as mucinas polimórficas do S. mansoni (SmPoMucs), que são proteínas secretadas pela
glândula apical e têm função de neutralizar proteínas do sistema de defesa do caramujo. As
fibrinogen-related proteins (FREPs) são consideradas biomarcadores moleculares que são
expressos somente na fase de infecção do hospedeiro intermediário, por mecanismos epigenéticos
de silenciamento gênico, onde elas se encontram heterocromatizadas (Perrin et al., 2013).
Durante a invasão, a regulação epigenética é melhor observada por meio de um conjunto de
SmPoMucs, porque existe pouca alteração na sequência de nucleotídeos da região promotora e da
região codificante. O que ocorre são diferenças na intensidade do processo de metilação e de
acetilação da histona H3K9 na região promotora desses genes (Fneich et al., 2016).
Ao invadirem o hospedeiro definitivo as cercárias machos respondem a estímulos químicos e as
fêmeas a estímulos de luz, passando a expressar proteases necessárias para a penetração, sendo
que essas enzimas são estágio dependente e provavelmente a transcrição é ativada por
mecanismos epigenéticos de desmetilação do DNA e ou acetilação da H3K9 (Roquis et al.,
2015). Análises da cromatina de S. mansoni indicam que cercárias possuem baixo ou nenhum
nível de transcrição, pois foram detectadas muitas marcas de repressão H3K27me3, comuns em
heterocromatina facultativa (Cabezas- Cruz et al., 2014). Sendo assim, os transcritos necessários
à sobrevivência do parasito seriam sintetizados nos estágios anteriores e seriam suficientes até a
infecção do hospedeiro definitivo devido ao curto período de permanência nesse estágio (Picard
et al., 2016). O parasito adulto possui mecanismos de regulação para reprodução, formação do
tegumento e produção de esteróides que ainda não foram encontrados nos outros estágios.
Observa-se uma diminuição acentuada de H3K27me3 devido à necessidade de síntese de novos
transcritos para a instalação no hospedeiro definitivo (Roquis et al., 2015). Durante a reprodução
dos vermes, a acetilação de histonas é um mecanismo importante, pois viabiliza a expressão de
proteínas do ovo e o amadurecimento dos ovários em S. mansoni e a inibição de HATs acarreta
má formação dos órgãos reprodutores e ovos frágeis. Os miRNAs também estão diretamente
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relacionados ao desenvolvimento adequado dos ovários em S. japonicum. A supressão de SjamiR-31 e Bantam ocasiona o surgimento de vacúolos nos ovários e alterações teciduais neste
parasita (Carneiro et al., 2014; Zhu et al., 2014). Bantam e Sma-miR-2c-3p são os dois miRNAs
circulantes mais expressos no soro/plasma. Trinta dias após o início da oviposição já é possível
recuperar quantidades detectáveis e expressivas, e por isso estão sendo desenvolvidas
metodologias para empregá-los como biomarcadores, para que tornem o diagnóstico clínico e
tratamento da doença o mais precoce e eficaz possível, evitando a geração de danos hepáticos
graves (Meningher et al., 2017). Encontram-se disponiveis informações sobre as enzimas
envolvidas nas modificações de histonas de Schistosoma sp tais como, dados de estrutura,
inibidores, possíveis fármacos e outras. No entanto, ainda são poucos os conhecimentos
relacionados aos mecanismos de metilação de DNA em Schistosoma. Somente a enzima DNA
metil transferase, a DNMT2, é codificada no genoma do Schistosoma e existem divergências
sobre a real presença de marcas funcionais da metilação do DNA ( Geyer et al., 2011; Raddatz et
al, 2013, Cabezas- Cruz et al., 2014). Existem dados sobre a robusta atividade da enzima DNMT2
na metilação de RNAt e da fraca atividade como metiltransferase do DNA (Cabezas- Cruz et al.,
2014). Em contrapartida, pesquisas demonstram uma possível metilação do genoma do
Schistosoma em CpG e CpA e que a inibição dessa enzima pode manter ovos em estágios
imaturos de desenvolvimento. Este fato torna fundamental a metilação do DNA para a
manutenção do ciclo (Geyer et al., 2013; Raddatz et al., 2013).
Neste contexto, foi observado que, após invadirem o hospedeiro definitivo, as cercárias
passam a expressar proteases que são estágio dependente e que, possivelmente, a transcrição
destes genes é ativada por mecanismos epigenéticos dentre eles a desmetilação do DNA (Roquis
et al., 2015). Além de metilação, as mudanças epigenéticas também envolvem acetilação,
transcrição, reparo do DNA e outros. As principais enzimas e genes envolvidos nos processos
biológicos e epigenéticos que ocorrem em diferentes estágios do ciclo de vida de S. mansoni, são
apresentados na Tabela 3.1.
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Tabela 3.1. Enzimas e genes envolvidos em processos biológicos e epigenéticos, em diferentes
estágios do ciclo de vida de S. mansoni
Estágio do
Ciclo de vida
Hospedeiro
mamífero

Vida livre

Hospedeiro
intermediário

Estágio de
desenvolvimento

Processo
Enzima

Gene

Modificação de
histonas

HATs

Smp14

(Carneiro et
al., 2014)

Migração

Modificação de
histonas

HDACs

SmSirt

(Lancelot et
al., 2013)

Absorção de
nutrientes;
invasão imune;
crescimento
sexual de autorenovação da
postura de
ovos;
instalação no
hospedeiro
definitivo

Diminuição da
metilação; aumento
da acetilação com
síntese protéica de
casca de ovo;
maturação dos
ovários

HDACs,
DNMT
and
HAT

SmSirt

Miracídio

Invasão

Silenciamento de
genes; remodelação
da cromatina;
neutralização de
proteínas do
hospedeiro

FREPs

SmPomucs

(Fneich et al.,
2016;
Perrin et al.,
2013)

Cercaria

Invasão

DNMT e
HAT

SmSirt
Bg-SP70

Esporocistos

Migração

Metilação de
HK3K27 e
acetilação de
HK3K9; baixo
nível de transcrição
Remodelação do
DNA e cromatina;
hipometilação de
ilhas CpG,

DNMT
and HAT

Bg-SP70

(Adema et al.,
2017; Picard
et al., 2016;
Roquis et al.,
2016)
(Adema et al.,
2017)

Biológico

Epigenético

Ovo maduro

Inmunemodula
ção

Esquistossômulo

Verme adulto

Referencia

(Geyer et al.,
2014;Carneiro
et al., 2014)

FREPs = proteinas relacionadas a fibrinogênio, DNMTs = DNA-metil-transferase, HAT=Histona
acetiltransferase, HDAC = Histona deacetilase, HK3K27 = Histona metilada de lisina 3 e 27, HK3K9me =
Histona metilada de lisina 3 e 9.
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3.2.1. Metilação do DNA genômico
A metilação do DNA, a forma mais comum de modificação do DNA, está presente em
vários organismos, incluindo animais, plantas e fungos (Aliaga et al., 2019). O padrão de
metilação do DNA, em bases do genoma, desempenha importantes papéis na regulação da
estrutura da cromatina, na expressão gênica e de anormalidades, frequentemente, observadas em
diversas doenças. A formação de DNA metilado (DNAm), mediada por DNA-metiltranferases
(DNMTs), enzimas evolutivamente conservadas, envolve a transferência de um grupo metil da Sadenosil-L-metionina para a posição 4 ou 5 do anel pirimidinico da citosina formando a 4-metil
citosina (4mC) ou a 5-metil-citosina (5mC), ou para a posição 6 do anel purínico, formando a 6metil-adenina (6mA). Acredita-se que a 4mC e a 6mA, ocorram apenas em bactérias (Scourzic et
al., 2015; Aliaga et al., 2019).
A 5m-C, gerada pela metilação do DNA, ocorre principalmente em dinucleotídeos CpG,
representam entre 1 a 4% do DNA genômico dos mamíferos e com até 80% dos CpGs no
genoma sendo metilados. A metilação não-CpG (CpA, CpT ou CpC), é abundante em tecidos
específicos e em determinados tipos de células, tais como células-tronco embrionárias, oócitos e
outras (Karve e Cheema, 2011). A maioria das ilhas CpGs estão localizadas em elementos
repetitivos presentes no DNA, indicando que a metilaçao da citosina é usada como um
mecanismo de defesa. A metilação do DNA desempenha papéis-chave em processos biológicos,
como na expressão gênica, imprinting genômico, inativação do cromossomo X, no silenciamento
de transposons, dentre outros. Esse mecanismo é catalisado por uma família de enzimas
denominadas DNA metil transferases (DNMTs) compostas por 4 membros canônicos: DNMT1,
DNMT2, DNMT3A e DNMT3B. Após a replicação, a 5mC será mantida pela atividade da DNMT1
que possui alta afinidade por DNA hemi-metilado, e estes serão metilados logo após a replicação
da fita recém- sintetizada, permitindo que os padrões de metilação do DNA sejam herdados.
Portanto, a enzima DNMT1 é responsável pela manutenção da metilação durante o ciclo celular
(replicação do DNA), sem a qual, a própria maquinaria de replicação produziria descendentes não
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metilados que, com o tempo, levaria a uma desmetilação passiva (Okano et al., 1999; Aliaga et
al., 2019). As metiltransferases DNMT3A e DNMT3B tem a função de metilação de novo que
estabelecem padrões de metilação do DNA no início do desenvolvimento, uma vez que pode
metilar as duas cadeias do DNA. A DNMT2 ou tRNA citosina -5-metiltransferase é uma RNA
metiltransferase (Hao e Yi, 2014). Um esquema da reação de metilação do DNA a partir da Sadenosil-L-metionina, mediada por DNA-metiltransferases (DNMTs) envolvendo a inserção de
grupo metila no carbono C5 da citosina formando a 5-metil-citosina (5mC), via oxidação,
mediados por ten eleventranspherases (TETs), formando a hidroximetilcitosina (5hmC), 5
formilcitosina (5fC) e a 5 carboxicitosina (5caC) é apresentado na Figura 3.1.
As Ten eleven transpherases (TET) constituem uma família de 3 enzimas: TET1, TET2 e
TET3, que catalisam a reversão do estado de metilação do DNA pela oxidação 5m-C, dando
origem a 5hmC, cuja distribuição no genoma não ocorre de maneira uniforme sendo abundante
em regiões de genes promotores, exons, locais de inicio de transcrição, dentre outros, além de
estar associada à repressão da expressão gênica (Hao e Yi, 2014).
Existe ainda a presença de outros produtos gerados na reação de reversão do estado de
metilação da citosina que são a 5- hidroximetilcitosina (5-hm-C), 5- formilcitosina (5fC ) e a 5carboxilcitosina (5caC) (Fig. 3.1), indicando que a oxidação da citosina ocorre como um
mecanismo para manter a estabilidade do genoma (Scourzic et al, 2015).
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Figura 3.1. Esquema da reação de metilação do DNA a partir da S-adenosil-L-metionina,
mediada por DNA-metiltransferases (DNMTs) envolvendo a inserção de grupo
metila no carbono C5 da citosina formando a 5-metil-citosina (5mC). Processos
subsequentes de desmetilação via oxidação, mediados por ten eleventranspherases
(TETs), ocorrem formando a hidroximetilcitosina (5hmC), 5 formilcitosina (5fC) e a
5 carboxicitosina (5caC). SAM = S-adenosil-L-metionina e -KG = alpha-KG
histona dependente.
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3.2.2. Metilação do DNA genômico em S. mansoni

Em relação à metilação do DNA em esquistossomos, existem controvérsias sobre a
presença da maquinaria de metilação no genoma do S. mansoni (Geyer et al., 2013; CabezasCruz et al., 2014). Os perfis de expressão gênica em S. mansoni são diferentes, transitórios e
programados para exercer importantes funções em vários tipos de células e ao longo dos estágios
do ciclo de vida, sendo totalmente dependentes das atividades realizadas pelo parasita, em
determinado estágio da esquistossomose (Roffato et al., 2012). Para exemplificar, na fase de
transformação de cercária em esquistossômulo ocorre uma mudança no perfil de expressão
gênica, caracterizada por alterações morfológicas e bioquímicas, tais como perda de cauda,
secreção do conteúdo da glândula acetabular, duplicação da bicamada lipídica da superfície,
perda do glicocálix, mudança do núcleo heterocromático para eucromático, intolerância à água e
a proteínas da via do complemento do sistema imune e redução no catabolismo do piruvato. Na
fase de esquistossômulo ocorre a expressão de genes envolvidos com a formação do tegumento
externo. (Roquis et al., 2015). Na fase de cercárias, foi observado que, após invadirem o
hospedeiro definitivo, passam a expressar proteases estágio dependentes onde, possivelmente, a
transcrição dos genes envolvidos é ativada por mecanismos epigenéticos dentre eles a
desmetilação do DNA (Roquis et al., 2015). Portanto, a compreensão do espectro de interações
existentes entre o genoma e o epigenoma, bem como dos mecanismos epigenéticos e suas
implicações clínicas - a respeito da patogênese, prognóstico e diagnóstico - representa desafios e
perspectivas para novas estratégias terapêuticas de várias doenças, incluindo a esquistossomose
(Maia et al., 2014). Nessa parte do trabalho, nos concentramos em estudos da expressão de genes
metilantes (DNMTs) e demetilantes (TETs) do DNA, em esquistossomose murínica. Visto que
ainda existem muitos questionamentos sobre como as modificações epigenéticas ocorrem no
organismo hospedeiro em resposta à infecção por S. mansoni, um dos objetivos do presente
trabalho foi contribuir para esclarecer, pelo menos em parte, a hipótese de que o padrão de
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metilação do DNA hepático murino - que é um dos mecanismos epigenético - é alterado em
resposta à infecção por S. mansoni.
Sendo assim, a presente pesquisa é justificada em função da importância de se conhecer
novos detalhes de mecanismos epigenéticos, principalmente a metilação e demetilação do DNA
em hepatócitos de camundongos BalbC infectados por S. mansoni.
Na Figura 3.2. foi construida uma linha do tempo destacando os principais avanços
relacionados à metilação do DNA, modificações histonas e ncRNA observados associados à
esquistossomose nas ultimas décadas.
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Figura 3.2. Linha do tempo de importantes avanços relacionados à metilação do DNA, modificações
histonas e ncRNA observados associados à esquistossomose nas ultimas décadas.
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3.3. MATERIAL E MÉTODOS

3.3.1. Ética em experimentação animal
Todos os experimentos com camundongos da linhagem BalbC, destinados à obtenção de
material biológico do parasito Schistosoma mansoni, foram aprovados pela Comissão de Ética em
Experimentação Animal da Universidade Federal de São Paulo, Faculdade de Farmácia de
Ribeirão Preto (Protocolo no 195/2015).

3.3.2. Obtenção de material para analise
À partir de material coletado [Fígado de camundongos BalbC infectados e não infectados
com S. mansoni], cedidos pelo Prof. Dr. Vanderlei Rodrigues do Laboratório de Parasitologia, da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Brasil, foram realizados os
procedimentos: perfusão para isolamento de verme adulto, seguido de extração de histonas dos
vermes adultos, estudo histológico, contagem de ovos, determinação do índice de metilação do
DNA e isolamento de histonas e RNA total de hepatócitos de camundongos. Histonas extraídas
serão estudadas por meio de espectrometria de massas e o RNA total foi utilizado para estudos de
expressão gênica (Fig. 3.3 e 3.4). Para isso, inicialmente 30 camundongos BalbC foram
infectados com 100 cercárias da cepa LE do S. mansoni. Trinta e cinco dias pós-infecção (PI),
todos os animais foram eutanasiados após tratamento, via administração intraperitoneal, com os
anestésicos cloridrato de cetamina 10% (Syntec) a 24.0 mg/Kg e cloridrato de xilazina 2,3%
(Vetbrands) a 12.0 mg/Kg. Em seguida, o sistema porta-hepático dos animais foi submetido a
perfusão com solução salina citratada (NaCl 0.85%, Citrato de sódio 0.75%) para a retirada dos
vermes adultos (Duval e DeWin, 1967). Para obtenção de vermes adultos, logo após a perfusão,
foram retirados o fígado e o baço dos animais dos grupos controle e infectado (Smithers and
Terry, 1965). Os órgãos foram pesados, lavados em tampão fosfato de sódio (PBS 0,01 M, pH
7,2), e utilizados nos experimentos. O lobo direito inferior do fígado foi separado, colocado em
tampão de ureia 8M e imediatamente processado para extração de histonas.
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Parte do lobo direito superior, foi colocado em solução de estabilização RNAlater e
utilizado para posterior extração do RNA total e análise da expressão dos genes DNMT1A,
DNMT3A, DNMT3B, TET1, TET2 e TET3 pela metodologia de qRT-PCR. Outra parte do lobo
direito superior, foi utilizada para a extração do DNAg e análise do conteúdo global de metilação,
utilizando a Enzyme Linked Immunono Sorbent Assay (ELISA). O lobo esquerdo foi utilizado
para avaliações quantitativas de ovos e granulomas, sendo que neste caso o material foi coletado
e imediatamente submerso em formol tamponado.

Figura 3.3. Esquema dos procedimentos realizados em camundongos BalbC infectados (I) por S.
mansoni envolvendo isolamento de histonas, cultivo in vitro, histologia, contagem de
ovos, índice de metilação e extração de RNA total para avaliação de expressão
gênica. (Obs: Após 35 dias = 5ª semana após infecção).
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Figura 3.4. Esquema de procedimentos realizados em camundongos BalbC, não infectados (NI)
por S.mansoni para histologia do fígado, extração de RNA total para estudo da
expressão gênica e extração do DNA genômico para determinação do índice de
metilação. (Obs: Após 35 dias = 5ª semana após infecção).
As lâminas para o estudo histológico do tecido hepático foram embebidas em parafina, e
seccionadas com espessura de 4 μm, utilizando um micrótomo. Foram selecionados os melhores
cortes do tecido hepático tanto dos animais controle, como dos infectados e as lâminas coradas
com hematoxilina e eosina (HE) e tricrômico de Masson (Weibel, 1969). Nesta análise foram
considerados os seguintes parâmetros morfométricos: volume, densidade de volume e densidade
numérica dos granulomas, área percentual de fibrose hepática. Para o volume dos granulomas, foi
utilizada a fórmula para cálculo do volume da esfera Ve = π. R3, onde R= raio do granuloma e π
= 3,1416. A densidade do volume corresponde ao quociente da área total ocupada pelos
granulomas, dividido pelo somatório total da área seccional medida por animal de cada grupo. A
densidade numérica, representada pelo número de granulomas por unidade de volume do fígado,
foi obtida através da fórmula de Weibel (Weibel, 1969):

Nn = 0,77 x √N 1,5 Vv 0,5,
sendo: Nn = nº de granulomas no compartimento estudado Vv = densidade de volume.
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Após o preparo das lâminas, utilizando objetiva de 20x (magnificação 200x), foram
examinados 10 campos, com uma área total percorrida igual a 3.070.390 µm2. Os cálculos da
densidade numérica foram baseados nessa área total. Para cada animal foi medido a área tecidual
dentro de cada imagem.
De acordo com o fluxograma mostrado nas Figuras 3.3 e 3.4, outra parte do fígado foi
utilizada para extração e quantificação do DNA genômico, extração RNA e quantificação da
expressão do perfil de expressão das enzimas DNMT1(manutenção), DNMT3A/DNMT3B (de
novo), TET1/TET2/TET3 (desmetilação), conforme os itens a seguir.

3.3.3. Extração de DNA genômico (DNAg)
DNAg dos camundongos BalbC não infectados e infectados por S. mansoni foi extraído
utilizando o kit de purificação de DNA da Wizard® Genomic Promega. O fígado de camundongo
(20 mg) foi transferido para um tubo de microcentrífuga juntamente com 600 μL de solução de
lise de núcleos. Após trituração com nitrogênio líquido, o lisado foi incubado a 65 °C, 30 min,
homogeneizado com 17,5 μl de Proteinase K a 20 mg/mL, sob agitação em aparelho de Vortex e
depois mantida em temperatura ambiente (t.a.) durante uma noite. Após completamente digerido,
o material foi resfriado em banho de gelo. Adicionou-se 3,0 μl de RNAse e a mistura foi
incubada por 37 ºC por 30 min em banho seco e por mais 5 min em t.a. Em seguida, adicionou-se
200 μl de Protein Ppt Sotution. Após homegeneização em aparelho de Vortex, a mistura foi
incubada a 4 ºC por 5min e centrifugada por 10 min a 15.000 ×g. O sobrenadante, contendo o
DNA, foi transferido para um tubo de microcentrífuga de 1,5 mL e misturado suavemente, por
inversão, com 600 μL de isopropanol até a formação de uma massa visível do precipitado de
DNA. Após centrifugação a 15.000 ×g, à t.a./10 min., o sobrenadante foi decantado e o DNA
tratado com 600 μL de etanol a 70 %. O DNA extraído foi centrifugado durante 10 min a 15.000
×g, em t.a., e o sobrenadante separado por sucção. Ao sedimento “pellet” foram adicionados 100
μL de solução de reidratação e deixado durante 12 horas a 4 ºC e posteriormente, armazenado à 80 ºC.
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3.3.4. Quantificação do DNA genômico (DNAg)
Para a quantificação do DNA genômico foram utilizados os reagentes Qubit Working
Solution, Qubit reagent, Qubit buffer seguindo instruções do fabricante. As amostras foram
diluídas com 180 de Qubit Working Solution + 20 µL de amostra para a quantificação. As leituras
foram realizadas em aparelho Qubit e expressas em ng/µL.
3.3.5. Quantificação da 5mC (%)
A quantificação da 5mC (%) do DNA foi determinada utilizando o protocolo do kit DNA
Clean e Concentrator™ - Zymo Research-D4080. Num frasco tipo Eppendorf foram adicionados
0,2 mL (100 ng) de cada amostra de DNA a ser analisada e o volume final de 100 µL foi
completado com 5mC Cating Buffer e mantido a 98 ºC, 5 min. Após a desnaturação do DNA, o
material foi resfriado em banho de gelo, por 10 min. O volume total (100 µL) de DNA
desnaturado foi transferido para poços de uma microplaca de 96 poços, que foi envolvida em
papel alumínio e mantida a 37 º C por 60 min. Para a etapa de bloqueio, o conteúdo da placa foi
descartado e os poços lavados com tampão 5mC (%) (3x 200 μL). Em cada poço foram
adicionados 200 μL do tampão 5mC. A placa foi novamente envolvida com papel alumínio e
incubada a 37 º C/30 min. O tampão dos poços foi descartado. A seguir, foi preparada uma
mistura de anticorpos secundários (anti-5-metil-citosina), em tampão 5mC(%) e 100 μL desta
mistura foram adicionados em cada poço, e a placa incubada a 37 º C por 60min. A mistura de
anticorpos foi descartada, os poços lavados 2x com 200 μL de tampão 5mC, em cada um deles
foi adicionado 100 μL de HRP Developer e a placa mantida em repouso por 60 min., à t.a. A
absorbância das amostras de DNAg foi medida em 450 nm em leitor de placas ELISA (Victor
5XP). A análise da presença ou ausência de 5mC(%), foi determinada comparando a absorbância
das amostras com o controle negativo (DNAg com 0% de metilação) e positivo (DNAg com 100
% metilação). Uma curva padrão foi gerada, para quantificar a porcentagem de 5mC(%)em cada
amostra de DNA. Isso foi feito preparando misturas do controle negativo (100 ng/L) e controle
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positivo (100 ng/μL) para gerar padrões de porcentagem conhecida de 5mC. As condições
experimentais foram estabelecidas para se obter uma relação logarítmica com uma correlação de
0,99. A título de comparação, foram utilizados dados do índice de metilação de camundongos
BalbC não infectados e infectados eutanasiados com 50 dias de vida.
3.3.6. Extração de RNA total de S. mansoni e quantificação dos genes que expressam as
enzimas responsáveis pela metilação de manutenção (DNMT1), de novo (DNMT3A e
DNMT 3B) e desmetilação (TET1, TET2, TET3)

Fígado (120 mg) de camundongos não infectados e infectados por S. mansoni foi
triturado em homogenizador tipo Dounce, com solução de lise Trizol e deixado em repouso em
banho de gelo por 1 min e depois, durante 5 min, à t.a. Foi acrescentado 400 µL de clorofórmio,
misturado utilizando aparelho de Vórtex e depois, centrifugado por 15 min. A parte aquosa
(incolor) foi novamente tratada com clorofórmio (400 µL), homogeneizada e centrifugada. Ao
sobrenadante foram adicionados 600 µL de etanol 95 % e, em seguida, a solução foi purificada
seguindo protocolo da Thermo Fischer. As amostras do RNA total foram eluídas, quantificadas e
avaliadas quanto à pureza por espectrofotometria utilizando o aparelho NanoVue® (GE). As
preparações foram consideradas boas quando o valor da razão A (nm): 260/280 estava entre 1,62,3. Com o mesmo objetivo foi feito eletroforese em gel de poliacrilamida a 1,4 %. O RNA total
foi mantido em freezer a -80 ºC, até o momento de uso.

3.3.7. Obtenção dos cDNAs

A primeira fita do cDNA dupla fita para amplificação por PCR para os genes em estudo
foi sintetizada a partir de 1 μg de RNA total extraído das células do fígado utilizando o Kit High
Capacity cDNA Reverse Transcription, seguindo as recomendações fornecidas pelo fabricante,
utilizando 1 μg de RNA total por reação de 20 μL. A mistura foi incubada em um termociclador
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(Biocycler, version 3.2) a 35 ºC por 60 min, seguidos de 5 min a 95 ºC. As amostras de cDNA
foram estocadas a -80 ºC. As condições utilizadas nos experimentos estão listadas na Tabela 3.2.
Tabela 3.2. Condições experimentais da reação de transcrição reversa (RT-PCR) de cDNA

Etapa
Ativação da PCR
Desnaturação
Anelamento
Extensão

Tempo (min)

Temperatura (0C)

Número de ciclos

10
120
5
∞

25
37
95
4

5
5
5
∞

RT-PCR = Reverse transcription-polymerase chain reaction

3.3.8. Avaliação dos genes que codificam as enzimas responsáveis pela metilação de
manutenção (DNMT1), de novo (DNMT3A e DNMT3B) e desmetilação (TET1,
TET2, TET3)
A amplificação dos genes DNMT1(metilação de manutenção), DNMT3A/ DNMT3B (metilação
de novo), TET1/TET2/TET3 (desmetilação) foi analisada utilizando a técnica de quantificação da

reação em cadeia pela transcriptase reversa [quantitative Reverse transcription-polymerase chain
reaction (qRT-PCR)] com os oligonucleotídeos iniciadores em placas de 96 poços (MicroAmp®
Optical 96 Well Reaction Plate – Applied Biosystems) e seladas com adesivo óptico (MicroAmp®
Optical Adhesive Film, Applied Biosystems) ao final do procedimento. A relação dos genes e suas
sequências considerados para realização do estudo de expressão em hepatócitos de camundongo
BalbC não Infectados e infectados com S. mansoni é apresentada na Tabela 2.2. Para cada
reação de qRT-PCR foram pipetados 2 μL dos oligonucleotídeos iniciadores, na concentração de
2,5 μM, 2 μL de cDNA diluído 10x; 1.0 μL RNase Inhibitor; 2.0 μL RT Buffer (10✕); 0,8 μL de
dNTP-25✕ (100 mM); 2 μL

de RT Random Primers (10✕); 1 μL de Transcriptase

MultiScribe™, totalizando um volume final de reação de 10 μL.
Assenço, R. A. G., 2019.

69

Tabela 3.3. Relação dos genes e suas sequências considerados para realização de estudo de
expressão em hepatócitos de camundongo BalbC não Infectados e infectados com S.
mansoni
Genes
DNMT1

DNMT3 A

DNMT3B

TET1

TET2

TET3

HPTR

Primer 5’→ 3’
Forward

Sequencia
CTACCTGGCTAAAGTCAAGTC

Reverse

CACTCTCTGTGTCTACAACTC

Forward

CGCAGCGTCACACAGAAG

Reverse

GGGTTGACAATGGAGAGGTC

Forward

CCAGTCTTGGAGGCAATCTG

Reverse

GGCTGGAGACCTCCCCTCTTA

Forward

GAGCCTGTTCCTCGATGTGG

Reverse

CAAACCCACCTGAGGCTGTT

Forward

AACCTGGCTACTGTCATTGCTCCA

Reverse

ATGTTCTGCTGGTCTCTGTGGGAA

Forward

TCCGGATTGAGAAGGTCATC

Reverse

TCCGGAGCACCTCCTCCTCC

Forward

CTGGTGAAAAGGACCTCTCGAAG

Reverse

CCAGTTTCACTAATGACACAAACG

Para cada gene analisado (Tab. 3.3), todos os ensaios foram realizados em triplicata
biológica, utilizando como controle endógeno o gene constitutivo Hipoxantina-Guanina
Fosforribosil Transferase (HPRT).
Foram considerados como genes expressos aqueles que apresentaram valores de Cts ≤ 35.
Os resultados finais de quantificação do gene foram alcançados utilizando a fórmula: 2^-ΔCT,
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onde -ΔCT = (CT gene de interesse − CT controle interno), fornecendo assim dados quantitativos
relativos, de cada gene em estudo (Livak and Schmittgen, 2001; Taylor et al., 2018 ).

3.3.9. Extração, quantificação e análise eletroforética de histonas
Para a obtenção de fração enriquecida de histonas utilizando o método da ureia, 100 casais
de vermes adultos foram coletados por perfusão. Machos e fêmeas foram separados e colocados
em meio de cultura Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium (RPMI), até a realização da
extração. Também parte do lobo direito foi coletado, em RNA latter para a mesma finalidade. Os
machos e femeas separados e porção do fígado, foram tranferidos para tubos, tipo Falcon de 15
mL, dentro do qual foi adicionado 2 mL do tampão TEB (Tris, Ácido Bórico e EDTA), PBS 1x
(phosphate

buffered

saline)

contendo:

0.5%

Triton™

X-100,

2

mM

PMSF

(Phenylmethylsulfonyl fluoride) e 0.02% de NaN3 e homogeneizado, lentamente com auxilio de
um homogeneizador tipo Dounce, incubado a 4ºC, durante 15 min. Em seguida foi
homogeneizado em vortex durante 1 min e incubado em banho de gelo, durante 5 min por 3
vezes. O homogeinato foi dividido em 2 tubos tipo Eppendorf e centrifugado a 3000 rpm, a 4 ºC,
por 10 min. O sobrenadante foi descartado e sobre o precipitado foi adicionado 500 µl do tampão
TEB (PBS 1X contendo: 0.5% Triton™ X-100, 2 mM PMSF e 0.02% de NaN3). O material foi
então centrifugado a 3000 rpm, 4 ºC por 10 min, sendo o sobrenadante descartado. O precipitado
foi ressuspenso em 500 µl de uma solução contendo: 0,25N de HCl, 10% glicerol e na próxima
etapa os tubos contendo o material foram incubados em freezer a -20 ºC, durante 16 horas. A
etapa seguinte foi centrifugar 10000 rpm, a 4ºC, por 10 min. O sobrenadante foi então transferido
para um novo tubo, foi adicionado TCA 33% e incubado por 2 horas, a -20 ºC. Finalmente foi
centrifugado a 10000 rpm 4ºC, por 10 min. O sobrenadante foi descartado. Esta etapa foi repetida
mais uma vez e o sobrenadante foi descartado. O pellet foi deixado secar ao ar, em uma capela de
exaustão. O pellet foi ressuspenso em 50 µl de água miliQ estéril. As amostras foram guardadas
em frezzer -20 ºC sendo 10 µl utilizados para analise em gel SDS PAGE 15 %, no qual foram
aplicados 5µg de proteínas de cada amostra, nas canaletas dos geis, tomando por base a dosagem
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de proteínas. Ao final da corrida, o gel resultante foi submetido ao procedimento de coloração por
coomassie coloidal. As preparações foram dosadas por densitometria utilizando o programa
Quantity One.
3.3.10. Coloração por coomassie coloidal
Ao final da eletroforese, os géis foram corados por coomassie coloidal G-250 (Sigma).
Para tanto, os géis foram transferidos para solução fixadora contendo etanol a 30% (v/v) e ácido
ortofosfórico a 2% (v/v) sob agitação em duas etapas de 30 min. Em seguida, os géis foram
hidratados em solução de ácido ortofosfórico a 2% (v/v) em três etapas de 10 min cada. Após
hidratação, os géis foram sensibilizados com solução de sulfato amônio a 15% (p/v), etanol a
18% (v/v) e ácido ortofosfórico a 2% (v/v) em duas etapas de 30 min. Por fim, adicionou-se a
solução sensibilizadora coomassie brilhant blue G-250 a 0,02% a qual permaneceu em contato
com gel por 24 horas para 39 incorporação do corante. Após este tempo, os géis foram lavados
com solução de etanol a 20% por cerca de 10 min para remoção do excesso de corante. Por fim,
os géis foram hidratados em água destilada e digitalizados no ImageScanner III (GE Healthcare).

3.3.11. Análise estatística
A análise estatística foi realizada utilizando o programa GraphPad Prism 5 e Programa
estatístico R version 3.4.2 (2017-09-28) -The R Foundation for Statistical Computing Platform:
i386-w64-mingw32/i386 (32-bit). A significância estatística foi considerada com p < 0.05.
Também foram utilizados o Programa estatístico R, e o coeficiente de correlação linear simples
de Pearson, através do qual foram analisados a força da relação entre duas variáveis. O valor de
tal coeficiente varia entre -1 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1, mais forte é a relação
diretamente proporcional. Ou seja, à medida em que os valores de uma variável aumentam os
valores da outra variável também aumentam, assim vale o oposto, quanto mais próximo de -1
mais forte é a relação inversamente proporcional, à medida que os valores de uma variável
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aumentam os valores da outra variável diminuem e vice-versa. Quanto mais próximo de zero
mais fraca é a relação, seja direta ou inversamente proporcional. Caso o valor seja igual à 1
considera-se que a correlação é perfeita positiva, o que significa que à medida em que os valores
de uma variável aumentam, os valores da outra - que está sendo comparada - também aumentam
mantendo sempre exatamente a mesma proporção, assim vale o contrário. Quando o valor do
coeficiente é igual à -1 considera-se que a correlação é perfeita negativa, o que significa que à
medida em que os valores de uma variável aumentam, os valores da outra, que está sendo
comparada, diminuem mantendo exatamente a mesma proporção, e vice-versa. Caso o valor
obtido seja igual a zero, considera-se que não há correlação.
É interessante salientar que essa técnica é limitada apenas para casos de relação linear,
como o próprio nome sugere. De acordo com coeficiente de correlação linear de Pearson, a
classificando da força (r) é: |r| > 0.9 indica uma correlação muito forte. 0.7 < |r| < 0.9 indica uma
correlação forte. 0.5 < |r| < 0.7 indica uma correlação moderada. 0.3 < |r| < 0.5 indica uma
correlação pequena 0.0 < |r| < 0.3 indica uma correlação desprezível (Mukaka, 2012).

3.4. RESULTADOS
3.4.1. Análise histológica

A utilização do material para análise, obtido durante a fase aguda (5ª semana após a
infecção) da esquistossomiase em camundongos BalbC, possibilitou avaliar a presença de
vermes, ovos e granulomas em camundongos BalbC infectados por S. mansoni, além de outras
variáveis. Comparando o material de camundongos não infectados e infectados com S. mansoni,
os resultados relacionados à morfologia dos cortes histológicos (Fig. 3.5) evidenciaram
diferenças, in situ, que refletem as principais alterações teciduais observadas no estágio agudo da
esquistossomose murinica. Foi observado um aspecto histológico de fígado normal, evidenciando
os componentes da tríade portal e veia centro-lobular em camundongos não-infectados (Fig. 3.5,
A-F). No estudo histológico do fígado de camundongos infectados observou-se a presença de
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infiltrado inflamatório perivascular (Fig. 3.5, G-L), de ovos embrionados no parênquima hepático
(Fig. 3.5, M, N e O) e ovos isolados em função de inflamação granulomatosa (Fig. 3.5, P, Q e
O).

Figura 3.5. Fotomicrografias de cortes histológicos do fígado de camundongos BalbC infectados
com S. mansoni e necropsiados aos 35 dias após a infecção (DAI). Aspecto
histológico normal evidenciando os componentes da tríade portal (asterisco) e veia
centro-lobular (seta) em camundongos não-infectados, necropsiados após 35 DAI
(A-F); camundongos infectados e necropsiados aos 35 DAI mostrando infiltrado
inflamatório perivascular (asterisco) (G-L); ovos embrionados no parênquima
hepático (cabeça de seta) ( M, N e O) e ovos isolados por inflamação granulomatosa
(seta) (P, Q e R). Hematoxilina-Eosina. Escala = 50 mm
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3.4.2. Análise estatística dos parâmetros avaliados
Os dados relativos à massa do fígado de camundongos BalbC eutanasiados no 35º dia pós
infecção, oviposição e 5mC(%), estão compilados nas Tabelas 3.3 e 3.4. Os dados apresentados
foram correlacionados utilizando um modelo de teste estatístico que envolve o número de ovos e
5mC (%). Calculando os estimadores de máxima probabilidade e adequação de regressão através
do software R, obteve-se a seguinte equação das variáveis x (Ovos) e y [Porcentagem de 5mC]:
y = 1.457266 + x*0.005176 + e,
concluindo-se que a cada aumento de uma unidade de x (Ovos), a variável y [5mC (%)] aumenta
em 0.005176 unidades. Quando a variável x (Ovos) assume o valor 0, y [5mC (%)] é igual a
1.457266. Portanto, quando se correlaciona o números de ovos presentes em camundongos
infectados, e os valores de 5mC (%), o coeficiente de Correlação Linear de Pearson é igual a
0.05239302. Isso significa, que há comprovação estatística para afirmar que essas duas variáveis
não se relacionam de maneira linear. A equação de regressão linear onde y = [5mC (%)], x =
número de ovos (apenas dos camundongos com ovos): y = 1.6195627 + 0.0008014*. É
importante ressaltar que, se for considerado apenas os camundongos infectados e que possuam
ovos, para cada aumento de uma unidade da variável x, a variável y aumenta em 0.0008014
unidades. Quando a variável x assume o valor 0, y é igual a 1.6195627. Ao analisar o resultado
de tal coeficiente, concluíu-se que o baixo número de ovos presentes nos camundongos e o índice
de metilação se correlacionam linearmente de forma desprezível, o que é justificado por se tratar
de camundongos BalbC eutanasiados no 35º dia após a infecção.
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Tabela 3.4. Dados relativos a massa do fígado e % de 5-metil-citosina (% 5mC), determinados
em fígado de camundongos BalbC não infectados (NI), no 35º dia de vida

BalbC (NI)
1

Massa
(mg/animal)
Fígado
1,22

%5mC
0,93

2

1,22

0,94

3

1,18

1,64

4

1,09

1,09

5

1,23

1,18

6

1,12

1,66

7

1,22

2,63

8

1,49

2,64

9

1,47

1,05

10

1,26

2,51

11

1,42

1,05

12

1,27

1,57
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Tabela 3.5. Dados da massa do fígado, número de ovos, índice de metilação, determinados em
fígado de camundongos BalbC infectados (I) com S. mansoni, no 35º dia pós infecção

BalbC
infectado

Fígado
(mg/animal)

Número de ovos
nas fezes

1a
2b
3
4
5
6

1,18
1,19
1,15
1,06
1,20
1,14

60
82
51
0
55
0

7

1,40

0

8

1,63

0

1,24

9

1,52

0

3,09

10

1,27

0

2,04

11

1,14

0

12

1,56

100

1,20

13

1,52

0

1,34

14

1,50

0

0,36

15

1,34

120

16

1,44

0

5mC(%)

2,05
1,88
1,33
1,27
2,62
1,69
0,55

1,23

2,35
1,51

.
Em relação à massa dos fígados de camundongos BalbC infectados, no gráfico
comparativo da massa do fígado de camundongos não infectados e infectados com S. mansoni, a
linha mediana não representa diferença significativa (Fig. 3.6). O primeiro quartil corresponde a
25 % das menores massas, e os valores encontrados são bem parecidos entre os grupos. Em
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relação à massa do fígado por grupos, os 25 % dos fígados de massa mais elevada, último quartil,
correspondem ao do Grupo dos camundongos infectados, e o Grupo dos não infectados não
aparece neste quartil . Através da análise das amostras, conclui-se que a média no Grupo dos não
infectados foi de 1,26, e do Grupo, igual a 1,34. Utilizando o teste T para comparar médias,
observamos que o p valor não foi menor que 0,05 (não rejeitamos H0 nessa situação), o que
dificultou afirmar a existência de uma diferença significativa entre as médias (H0 = não há
diferença entre as médias vs H1 = há diferença entre as médias). Com base no perfil do gráfico
tipo boxplot (Fig. 3.6), observou-se que o fígado de camundongos infectados por S. mansoni
apresentou maior massa. Entretanto, comprovou-se estatisticamente, utilizando Teste T, que é
plausível que essa diferença tenha ocorrido por acaso.

Figura 3.6.

Gráfico tipo boxplot relativo a comparação da massa do fígado de camundongos
BalbC não infectados e infectados por via intraperitonial com inóculo contendo
100 cercárias Cepa LE de S. mansoni.
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3.4.3. Análises quantitativa da 5mC (%)
A partir dos dados de quantificação da porcentagem de 5mC (Tab. 3.5), obteve-se a curva
de padronização da densidade óptica, a 450 nm versus porcentagem de 5-metil-citosina. Com
base na curva padrão (dado não mostrado), e a partir dos dados constantes nas tabelas 3.4 e 3.5,
foi feita uma representação gráfica tipo boxplot da comparação da quantificação da porcentagen de
5mC nas amostras obtidas dos camundongos BalbC não Infectados (NI) e Infectados (I) por S.
mansoni (Fig. 3.7). As análises foram realizadas através do Programa GraphPad Prism 6
utilizando o Teste Mann Wiltue, para dados paramétricos.

Figura 3.7. Gráfico tipo boxplot do efeito da reação de metilação do DNA observado em amostras
de fígado camundongos com 35 e 50 dias p.i, não infectados e infectados, com S.
mansoni, utilizando Abcam 117129. NI (Não Infectado); I (Infectado)
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Para efeito de comparação, em relação aos dados analisados e apresentados nas tabelas 3.4
e 3.5 (Fig. 3.7), foram considerados valores de 5mC(%) dos grupos em estudo com 35 dias e 50
dias p.i (dados não mostrados). Em relação aos valores de 5mC (%) obtidos por ensaio
imunoenzimático (Abcam-117129), de fígados de camundongos BalbC não infectados em relação
ao fígado dos camundongos infectados com S. mansoni aos 35 dias p.i, obteve-se um valor de p
menor que 0,05, o que possibilitou inferir que existe uma diferença significativa entre as médias
das 5mC(%). Já, os valores da 5mC(%) obtidos, quando se compara os valores da 5mC- (%) do
grupo dos camundongos infectados com os não infectados com 50 dias p.i., não há diferença
estatística.

Com o objetivo de estudar o perfil de metilação do DNA dos genes que expressam as
enzimas DNMT1(metilação de manutenção), DNMT3A/DNMT3B(metilação de novo), TET1/
TET2/TET3(desmetilação), em resposta à infecção por S. mansoni, foi realizada a técnica de
qRT-PCR. Para entender como os genes metilantes/desmetilantes, se correlacionam e a partir dos
valores encontrados nas expressões desses genes, no grupo de camundongos não infectados e
infectados por S. mansoni, foram realizadas análises dos valores dos genes que expressam as
enzimas em estudo, utilizando o coeficiente linear simples de Pearson (Tab. 3.6 a 3.8).

3.4.4. Perfil de expressão dos genes que codificam enzimas DNMT1, DNMT3A, DNMT3B,
TET1, TET2 e TET3
Para a obtenção do perfil de expressão das enzimas DNMT1(manutenção), DNMT3A/
DNMT3B (de novo), TET1/TET2/TET3 (desmetilação), foi utilizada a técnica de qRT-PCR, que
apresenta alta sensibilidade e tem a vantagem de se utilizar pequenas quantidades de RNA. Para
obter a melhor eficácia possível da técnica e caracterizar adequadamente a expressão dos genes
em estudo dos hepatócitos de camundongos BalbC, infectados com S. mansoni e não infectados,
foram estabelecidos dois critérios, um relacionado a integridade do RNA e outro ao Ct
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(Threshold Cycle). Por meio do eletroferograma obtido utilizando gel de agarose 2% e corado
com brometo de etídeo foi observada a integridade das bandas de RNA pela presença de unidades
18S e 28S (Fig. 3.8) das amostras e ausência de DNA contaminante.

Figura 3.8. Eletroferograma de RNA total (5μg) isolado de fígado de camundongos BalbC não
infectados (NI4 e NI5) e infectados (I2 e I3) com S.mansoni em gel de agarose
2%, corado com brometo de etídeo NI: Não Infectado; I: Infectado
Os valores da concentração de RNAs foram obtidos utilizando aparelho Nanovue
Spectrophotometer (GE Healthcare). Por meio da relação das leituras nos comprimentos de onda
260/280 nm foi observada ausência de contaminantes nas bandas de RNAs de amostras de fígado
de camundongos BalbC, não infectados e infectados com S. mansoni (Anexo 3.1).
O outro critério relacionado à expressão dos genes metilantes/demetilantes em hepatócitos
de camundongos BalbC, infectados ou não, com S. mansoni foi a verificação dos valores de Ct
(Threshold Cycle) obtidos a partir dos dados brutos gerados pela reação de qRT-PCR (Anexo3.1).
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Para uma melhor visualização dos valores referentes à expressão dos genes em estudo
(Anexo 3.3), obtidos dos camundongos não infectados e infectados com S. mansoni, foi feita uma
representação gráfica tipo boxplot, da expressão da enzima DNMT1, responsável pela metilação
de manutenção do DNA, DNMT3A/DNMT3B, responsáveis pela metilação de novo; TET1/TET2/
TET3, responsáveis pela desmetilação do DNA (Anexo 3.3). Verificou-se que o a enzima
DNMT1(manutenção) do grupo não infectado apresentou maior variabilidade em seus valores em
comparação com a enzima DNMT1 (manutenção) do grupo infectado (Fig. 3.9).

Figura 3.9. Gráfico tipo boxplot do gene que codifica a enzima DNMT1, onde é possível perceber
que a expressão da enzima DNMT1 do grupo não infectado (NI) apresentou maior
variabilidade em seus valores em comparação com DNMT1 do grupo infectado (I).
(HPRT: Hipoxantina-Guanina Fosforribosil Transferase).
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Figura 3.10. Gráfico tipo boxplot dos valores das expressões dos genes que codificam as enzimas
DNMT3A/DNMT3B (de novo), onde é possível perceber que as expressão das
enzimas, apresentam, no grupo dos não infectados (NI), maior variabilidade em seus
valores em comparação com DNMT3A/DNMT3B (de novo), no grupo dos
camundongos infectados(I). (HPRT: Hipoxantina-Guanina Fosforribosil Transferase).

No gráfico tipo boxplot das expressões gênicas (Fig 3.10), foi possível perceber que as
enzimas DNMT3A/DNMT3B (de novo) no grupo dos não infectados, apresentam maior
variabilidade em seus valores em comparação com os genes DNMT3A/DNMT3B (de novo) do
grupo dos camundongos infectados.
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Figura 3.11. Gráfico tipo boxplot das expressões dos genes que codificam as enzimas TET1,
TET2 e TET3, responsáveis pela desmetilação do DNA, onde é possível perceber que
TET1 e TET2 do grupo não infectados (NI), possuem maior variabilidade em seus
valores em comparação com as enzimas TET1 e TET2 do grupo infectado (I). (HPRT:
Hipoxantina-Guanina Fosforribosil Transferase).
De acordo com os nossos dados representados nas Fig. 3.10 e 3.11, as enzimas DNMT1
(manutenção), DNMT3A/DNMT3B (de novo), TET1 e TET2s (desmetilação), possuem maior
variabilidade em seus valores em camundongos não infectados em comparação com a expressão
em camundongos infectados. Foram realizadas análises utilizando o coeficiente linear simples de
Pearson dos valores da expressão dos genes que codificam as enzimas DNMT1, DNMT3A,
DNMT3B, TET1, TET2 e TET3 (Tab. 3.6 a 3.8), com o objetivo de entender como esses genes se
correlacionam, em relação as variáveis em estudo, no grupo de camundongos não infectados e
infectados por S. mansoni.
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3.4.5. Correlação entre os genes que expressam as enzimas responsáveis pela metilação de
manutenção ( DNMT1), de novo (DNMT3A/DNMT3B) e desmetilação (TET1, TET2
e TET3)
A análise da expressão dos genes que codificam as enzimas responsáveis pela metilação
de manutenção ( DNMT1), de novo (DNMT3A/DNMT3B) e desmetilação (TET1, TET2 e TET3) e
as variáveis figado (mg), 5mC (%), foi realizada utilizando o Programa estatístico R, e o
coeficiente de correlação linear simples de Pearson (Tab. 3.6 a 3.8), através do qual foram
analisados a força da relação entre duas variáveis.
No presente trabalho, foram observadas correlações mais fortes ou mais fracas para os
mesmos pares de variáveis estudadas nos diferentes grupos. Com base na nos dados constantes na
Tabela 3.6, da matriz de correlação comparando parâmetros do grupo de camundongos BalbC
não-infectados com S. mansoni, os coeficientes de maior influência (positiva ou negatica) foram:
5mC (%) versus DNMT3A = 0.40561, TET2 versus TET3 = 0.41175, 5mC (%) versus TET2 = 0.56602, DNMT1 versus DNMT3B = -0.36166, DNMT3B versus TET2 = -0.44522. De acordo
com os nossos resultados, no grupo dos camundongos não infectados foram observadas 3
correlações com valores próximos de -1. Esses resultados sugerem que, a relação entre a
expressão gênica "TET2" e 5mC (%), quando analisada em camundongos não infectados, à
medida que os valores da metilação aumentam, os valores da outra expressão, no caso do gene
TET2, diminuem e vice-versa. Similarmente, essa situação ocorre entre DNMT1 versus DNMT3B
e DNMT3B versus TET2. Já o coeficiente entre 5mC% versus DNMT3A possui um valor positivo
indicando que à medida em que os valores de 5mC% aumentam os valores da variável DNMT3A
também aumentam.
Foi feita uma análise a partir dos dados da expressão dos genes DNMT1, DNMT3A,
DNMT3B, TET1, TET2 e TET3 obtidos dos camundongos infectados (Tab. 3.7).
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Tabela 3.6. Matriz de correlação comparando parâmetros do grupos de camundongos BalbC não
infectados com S. mansoni
Parâmetro

Figado
(mg)

5m-C (%)

DNMT1

DNMT3A

DNMT3B

TET1

TET2

TET3

Figado (mg)

1.00000

-0.24510

-0.09040

-0.36275

0.10248

0.03631

-0.25517

-0.27035

5m-C (%)

-0.24510

1.00000

-0.18480

0.40561

0.11167

0.05628

-0.56602

-0.26158

DNMT1

-0.09040

-0.18480

1.00000

-0.19007

-0.36166

-0.17453

0.15074

-0.10281

DNMT3A

-0.36275

0.40561

-0.19007

1.00000

-0.02610

0.18651

-0.04469

-0.14897

DNMT3B

0.10248

0.11167

-0.36166

-0.02610

1.00000

0.07144

-0.44522

-0.15697

TET1

0.03631

0.05628

-0.17453

0.18651

0.07144

1.00000

-0.01988

0.14788

TET2

-0.25517

-0.56602

0.15074

-0.04469

-0.44522

-0.01988

1.00000

0.411175

TET3

-0.27035

-0.26158

-0.10281

-0.14897

-0.15697

0.14788

0.411175

1.00000

5mC(%) = Porcentagem de 5-metil-citosina.
Pela análise de Correlação de Pearson, observou-se que existem diferenças das
correlações entre as variáveis figado (mg), 5mC (%), genes que expressam as enzimas
responsáveis pela metilação de manutenção (DNMT1), de novo (DNMT3A/DNMT3B) e
desmetilação (TET1/TET2/TET3). Foram observadas correlações mais intensas, médias e mais
fracas, para os mesmos pares de variáveis estudadas nesse grupo.
Da matriz de correlação das variáveis constante na Tab. 3.7 (camundongos infectados), os
coeficientes com maior influência (positiva ou negatica), foram: ovos versus DNMT1 = 0.46372,
5mC(%) versus TET2 = 0.45724, Granuloma versus DNMT3A = 0.51125, DNMT3A versus
TET1= 0.48702, DNMT3A versus TET2 = 0.38426, DNMT3B versus TET1 = 0.73971, TET2
versus TET3 = 0.60778.
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Tabela 3.7 Matriz de correlação comparando parâmetros do grupo de camundongos BalbC
infectados com S. mansoni
Parâmetro

Figado
(mg)

Ovos

5m-C (%)

G

DNMT1

DNMT3A

DNMT3B

TET1

TET2

TET3

Figado
(mg)

1.00000

-0.41829

0.27333

-0.28582

0.03221

-0.33715

-0.20714

-0.19168

-0.01098

0.07352

Ovos

-0.41829

1.00000

0.08307

0.29306

0.46372

0.16066

-0.29840

-0.22691

0.11902

0.17129

5m-C(%)

0.27333

0.08307

1.00000

0.17264

-0.02750

0.29349

-0.21306

-0.04366

0.45724

0.26774

G

-0.28582

0.29306

0.17264

1.00000

-0.09441

0.51125

0.15568

0.22501

-0.16015

-0.26284

DNMT1

0.03221

0.46372

-0.02750

-0.09441

1.00000

-0.22751

-0.08930

-0.10028

0.04874

0.25540

DNMT3A

-0.33715

0.16066

0.29349

0.51125

-0.22751

1.0000

0.24011

0.48702

0.38426

0.24591

DNMT3B

-0.20714

-0.29840

-0.21306

0.15568

-0.08930

0.24011

1.00000

0.73971

-0.00959

-0.16039

TET1

-0.19168

-0.22691

-0.04366

0.22501

-0.10028

0.48702

0.73971

1.00000

0.24243

-0.01359

TET2

-0.01098

0.11902

0.45724

-0.16015

0.04874

0.38426

-0.00959

0.24243

1.00000

0.60778

TET3

0.07352

0.17129

0.26774

-0.26284

0.24591

-0.16039

-0.01359

0.60778

0.25540

1.00000

5mC(%)= 5-metil-citosina, G = granuloma.
Ao se estudar os dados da expressão dos genes (Anexo 3.3), por meio da análise de
correlação de Pearson, de uma expressão gênica sobre a outra e ao comparar grupos infectados e
não infectados, percebemos que o grupo dos infectados, possui nove correlações mais fortes
(positivas ou negativas) comparadas ao grupo dos não infectados (Tab. 3.6 e 3.7), que são:
DNMT1 versus DNMT3A, DNMT1 versus TET3, DNMT3A versus DNMT3B, DNMT3A versus
TET1, DNMT3A versus TET2, DNMT3A versus TET3, DNMT3B versus TET1, TET1 versus
TET2 e TET2 versus TET3. Destaca-se a relação DNMT3B versus TET1= 0.07144 para os não
infectados e DNMT3B versus TET1 = 0.73971 para os infectados, significando que a partir de
uma correlação considerada como desprezível (0.07144), quando analisados no grupo dos não
infectados, passam para uma correlação forte, entre as mesmas variáveis, mas no grupo dos
camundongos infectados. Já a relação entre a expressão gênica "TET2" e 5mC (%) possuem
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comportamentos opostos quando analisados em grupos diferentes TET2 versus 5mC (%) = -0.56
para os não infectados e TET2 versus 5mC (%) para os infectados = 0.45, e TET3 versus 5mC(%) = -0.26158 para os não infectados e TET3 versus 5-mC(%) = 0.2677, significando que, a
expressão dos genes TET2 e TET3 são os mais influenciados pela 5mC(%) no grupo dos
infectados. Esses resultados sugerem que na presença da esquistossomose, a expressão de TET2 é
influenciadas pela 5mC(%), significando que à medida que os valores de 5mC(%) aumentam os
valores da expressão do gene TET2 e TET3 também aumentam em camundongos infectados,
ocorrendo portanto uma super expressão dos genes desmetilantes TET2 e TET3, em
camundongos infectados. Quando se analisa a correlação entre 5-mC(%) versus DNMT1=
0.18480 em camundongos não infectados e 5-mC(%) versus DNMT1= – 0.02750, em
camundongos infectados, significando que a correlação se manteve desprezível; quando se
analisa 5-mC (%) versus DNMT3B = 0.11167 para os não infectados e 5-mC (%) versus
DNMT3B= – 0.21306 para os infectados, não ocorreu mudança significativa na correlação entre
os dois grupos, mantendo-se desprezível; a correlação de 5-mC(%) versus DNMT3A= 0.40561
para os não infectados e 5-mC(%) versus DNMT3A = 0.29349 para os infectados, significando
que manteve uma correlação positiva e forte, nos dois grupos.
Ao realizar o teste de normalidade “Shapiro-Wilk”, concluímos que o grupo dos
infectados e dos não infectados, para todas as expressões gênicas, não são oriundos de população
que segue distribuição normal de probabilidade. Nesse caso, a melhor medida de resumo é,
portanto, a mediana. Por isso, utilizamos o teste não paramétrico “Mann-Whitney” com a
finalidade de comparar a mediana populacional de ambos os grupos independentes com tamanho
amostral superior a 30, infectados e não infectados por S. mansoni, em todas as expressões
gênicas. Foi considerado, então, o valor p para aceitar (p > 0,05) ou rejeitar (p < 0.05) a hipótese
de que a mediana dos infectados é igual a mediana dos não infectados para a expressão gênica: A:
DNMT1, B: DNMT3A, C: DNMT3B, D: TET1, E: TET2, F: TET3.
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Na comparação das hipóteses relativas às expressões gênicas de camundongos infectados
(I) e não infectados (NI): A = DNMT1 (I) versus DNMT1 (NI), B = DNMT3A (I) versus DNMT3A
(NI), C = DNMT3B (I) versus DNMT3B (NI), D = TET1 (I) versus TET1 (NI), E = TET2 (I)
versus TET2 (NI) e F = TET3 (I) versus TET3 (NI), foram encontrados valor de p < 0.05, o que
levou à rejeição da hipótese de que a mediana de camundongos infectados é igual à mediana dos
não infectados por S. mansoni. Esse fato permitiu inferir que existe uma diferença entre a
expressão dessas enzimas em camundongos infectados por S. mansoni. Esse resultado abre
perspectivas para novos estudos envolvendo essas enzimas.
À partir dos dados constante no Anexo 3.3, onde os valores das expressões dos genes
responsáveis pela metilação de manutenção ( DNMT1),
desmetilação (TET1/TET2/TET3)

de novo (DNMT3A/DNMT3B) e

obtidos dos camundongos infectados, foi feita uma

representação gráfica tipo boxplot comparando o perfil da expressão dos genes DNMTs e TETS
em camundongos infectados e não infectados com 35 dias p.i. (Fig. 3.10 e 3.11). Através dessa
representação foi possível perceber que o gene DNMT3A apresenta maior variabilidade em seus
valores, em comparação com DNMT1 e DNMT3B, considerando camundongos infectados (Fig.
3.10), também foi possível perceber que o gene TET1 possui maior variabilidade em seus valores
em comparação com TET2 e TET3 (Fig. 3.11).
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Figura 3.12. Gráfico tipo boxplot das expressões gênicas onde é possível perceber que o gene
TET1 possui maior variabilidade em seus valores em comparação com TET2 e TET3
no grupo dos infectados (I). HPRT: Hipoxantina-Guanina Fosforribosil Transferase.

O coeficiente de correlação entre TET1 versus DNMT3B = 0.74 para o grupo dos
infectados, e 0.07 para o grupo dos não infectados, nos mostraram que a relação entre os genes
"TET1" e "DNMT3B" é mais intensa no grupo dos infectados. Quando se analisa as correlações
entre ovos versus DNMT1 = 0.4637; granulomas versus DNMT1= - 0.09441; ovos versus
DNMT3A = 0.16066; Granulomas versus DNMT3A = 0.51125; ovos versus DNMT3B = 0.29840; granulomas versus DNMT3B = 0.15568; ovos versus TET1 = - 0.22691; granulomas
versus TET1 = 0.222501; ovos versus TET2 = 0.11902; granulomas versus TET2 = - 0.16015;
ovos versus TET3 = 0.17129; granulomas versus TET3 = - 0.26284. A presença de ovos e
granulomas esquistossomóticos influenciam a super expressão dos genes DNMT1 e TET1, nos
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hepatócitos de camundongos em função da evolução da esquistossomose, o que confima, pelo
menos em parte, a hipótese proposta pelo nosso trabalho.
Tabela 3.8. Matriz de correlação comparando parâmetros do grupo de camundongos BalbC
infectados com S. mansoni que possuem ovos

Parâmetro

Ovos

5m-C (%)

DNMT1

DNMT3A

DNMT3B

TET1

TET2

TET3

Ovos

1.00000

0.028894

0.46146

0.253359

-0.23327

-0.230684

0.18671

0.15961

5m-C (%)

0.02889

1.00000

-0.04464

0.29361

-0.31517

-0.200643

0.50096

0.28335

DNMT1

0.46146

-0.04465

1.000000

-0.26437

-0.06519

-0.138671

0.06743

0.256807

DNMT3A

0.25336

0.29362

-0.26436

1.00000

0.09544371

0.43478898

0.3841528

DNMT3B

-0.23327

-0.31517

-0.06518

1.000000

0.54910

-0.12527

-0.13744

TET1

-0.23068

-0.20064

-0.13867

0.09544371

0.54910459

1.00000000

0.30420040

0.2120941

TET2

0.186703

0.500959

0.067433

0.43478898

-0.1252670

0.30420040

1.00000000

0.7063083

TET3

0.159608

0.283353

0.256807

0.38415278

-0.1374436

0.21209405

0.70630833

1.0000000

-0.175973

-0.17597

De acordo com a análise dos dados da Tabela 3.8, foi avaliado se o maior número de ovos
interfere nos valores das expressões gênicas e/ou no índice de metilação. Através dos dados
obtidos da matriz de correlação das variáveis: padrão do conteúdo global de metilação [5mC(%)],
enzimas DNMTS, TETs, ovos e granulomas, considerando os camundongos infectados e que
possuam ovos, o maior valor positivo encontrado foi: DNMT1 versus ovos = 0.46146, sendo
consideradas fracas as correlações DNMT3A versus ovos = 0.253359, DNMT3B versus ovos = 0.23327, TET1 versus ovos = -0.23068. Também foi observada uma correlação positiva entre
expressão dos genes TET2 e TET3 com o número de ovos encontrados nas fezes de camundongos
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infectados com S. mansoni, e uma correlação negativa entre TET1 e número de ovos nesses
grupos.

3.4.6. Eletroforese e quantificação de histonas de camundongos infectados e não infectados
O perfil eletroforético unidimensional das preparações de histonas, extraídas de vermes adulto e
fígado de camundongos infectados (35 p.i.), e não infectados, foi realizado conforme descrito em 3.3.9.
Tomando por base a dosagem de proteínas, o gel resultante foi submetido ao procedimento de coloração
como descrito no subitem 3.2.10. Imagens de geis de histonas extraídas, são apresentadas na Figura

3.13 e Anexos de 3.4 a 3.7, juntamente com a quantificação das respectivas massas moleculares.

Figura 3.13. Imagem de gel de histonas extraídas de fígado e verme adulto de BalbC, 35 5 dias
pós-infecção).

MM: Padrão de massa molecular; Inf= Infectado; Ni= Não

infectado
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3.5. DISCUSSÃO
Os dados histológicos encontrados no presente trabalho, sobre a caracterização da 5ª
semana pós-infecção da esquistossomose, corroboram com os resultado relatados em
investigações prévias, caracterizada pela presença de ovos imaturos no parênquima hepático
(Campos et al, 2016; Amaral et al., 2017; Schwartz and Fallon 2018). O ovo viável interage,
ativamente, com o hospedeiro para manipular as suas células e alcançar sucesso na excreção dos
ovos, induzindo a inflamação granulomatosa, necessária para o deslocamento dos mesmos
(Schwartz and Fallon 2018). A presença de ovos e desenvolvimento dos granulomas foge do
controle do sistema imune do hospedeiro e é a principal causa da patologia que mostram. De
forma pertinente, a doença no hospedeiro mamífero, atua tanto para o hospedeiro quanto para o
parasita, que ao produzirem os ovos, esses são depositados no revestimento endotelial das
paredes dos capilares, e disseminam, através do fluxo sanguíneo, para outros orgãos. Assim, os
ovos, por serem altamente antigênicos, recrutam células inflamatórias, o que leva a formação do
granuloma (Lancelot et al., 2013; Scwhwartz and Fallon, 2018).
Conforme nossos resultados, a pequena diferença entre as massas do fígado de
camundongos infectados e dos não-nfectados por S. mansoni (Fig. 3.6), se justifica visto que, na
5ª semana p.i., o parênquima hepático apresentou um número reduzido de ovos imaturos (Tab.
3.5) e a ocorrência de infiltrado inflamatório (Fig. 3.5), o que justifica a ausência de diferença
significativa da massa dos fígados entre os dois grupos. Nesse estudo, foi constada uma
correlação negativa = -0.2055 (Tab. 3.4), entre as variáveis, figado (mg) e a presença de
granulomas, indicando que, pela presença de ovos no tecido hepático, se estabelece uma
inflamação granulomatosa e o fígado perde massa. Assim, esses resultados corrobora com
estudos realizados por Schwartz e Fallon (2018). Esses autores constataram que a maioria dos
granulomas formados são ricos em colágeno e, por não serem eliminados, tornam-se fibróticos ao
longo do tempo, levando a uma modulação para baixo em relação ao tamanho dos ovos e
granulomas como consequências patológicas da esquistossomose mansônica.
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Em relação aos valores de 5mC (%) (Fig.3.7 e Tab.3.4 e 3.5), obteve-se um valor de p
menor que 0,05, o que possibilitou inferir que existe diferença entre as médias das 5mC(%) de
fígados de camundongos BalbC não infectados em relação ao fígado dos camundongos
infectados com S. mansoni. Pelos dados encontrados nesse trabalho, os valores da 5mC(%),
obtidos por ensaio imunoenzimático (Abcam-117129), foram superiores em camundongos
infectados. Dados da literatura sugerem uma ação direta da infecção por S. mansoni em relação à
alteração do padrão de metilação do DNA das células hepáticas (Scourzic et al., 2015; Geyer et
al., 2018).
Nesse sentido, a regulação precisa do padrão de metilação do DNA, que é parcialmente
mediado por enzimas metilantes e desmetilante, é fundamental para o desenvolvimento celular e
as mudanças epigenéticas e esclarecem, pelo menos em parte, variações da expressão gênica
observada dentro e entre os organismos, facilitando a adaptação, sobrevivência e sucesso na
infecção.

Confome

dados

publicados

por

Scourzic

et

al.

(2015),

as

enzimas

metilantes/desmetilantes, tem como principal função estabelecer ou manter os limites protetores
do conteúdo de metilação no nível desejado (Scourzic et al., 2015). É interessante destacar que
as enzimas DNMT3A/DNMT3B denominadas como DNMTs de novo, mantêm a atividade de
metilação que é necessária para preservar o índice de metilação do DNA após cada ciclo de
replicação do DNA celular (Illingworth et al., 2010). Wu e Zhang (2011) e Fneich et al. (2016),
também afirmam que mecanismos epigenéticos dinâmicos são utilizados para manter a
estabilidade do genoma, facilitando a adaptação e sobrevivência dos organismos envolvidos.
Os resultados, pode-se verificar que não há uma diferença significativa na metilação do
DNA do fígado de animais não infectados e infectados com 35 dias de infecção (Fig. 3.8) e 50
dias (dados não mostrados), ou seja, a metilação do DNA do fígado de animais infectados, com
35 dias, em relação aos animais não infectados, como controle, possuem um pequeno aumento na
metilação. O DNA do fígado de animais com 35 dias de infecção estão com uma % metilação
maior em relação ao seu controle, havendo portanto alguns genes silenciados. Com 35 dias a
doença está na fase aguda e os vermes são casais imaturos que estão iniciando a oviposição e
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ainda não ocorre uma alteração na expressão do fígado infectado (Scwhwartz e Fallon, 2018). No
entanto, quando se compara a metilação entre animais infectados e não infectados com 50 dias de
infecção não há diferença estatística. Nessa situação, as células presentes no fígado como
macrófagos, eosinófilos e células T são recrutadas para produção de citocinas na tentativa de
destruir os ovos e produzem citocinas contra o antígeno dos ovos, principalmente na fase aguda
da doença (Mathieson et al., 2010; Nascimento et al., 2016). O início da oviposição ocorre nas
veias mesentéricas do intestino 30-40 dias pós-infecção, momento em que os ovos poderão ser
carreados através do fluxo sanguíneo para outros órgãos, ficando retido nestes, promovendo a
formação de uma reação inflamatória granulomatosa ao redor dos mesmos, ou poderão atravessar
a mucosa do intestino caindo na luz intestinal. No começo da infecção, fase aguda, a resposta do
tipo 1 é predominante, com produção de IFN-γ, IL-2, IL-1, IL-6 e induzem a um quadro de
eosinofilia. Após o desenvolvimento do parasito em verme adulto e o começo da produção de
ovos, a resposta do tipo I declina e a resposta tipo II aumenta (IL-4, IL-13 e IL-5) (Scwhwartz e
Fallon, 2018). O estágio pré-granulomatoso, no caso dos camundongos com 35 dias, é
caracterizado pelo preparo do espaço, ao redor do ovo do parasita, para o estabelecimento e
organização da reação granulomatosa, com destruição das paredes dos vasos envolvidos e/ou
parênquima adjacente e presença abundante de eosinófilos e macrófagos. Nesse sentido, existem
mecanismos associados ao quadro agudo e crônico da esquistossomose, com impacto
significativo na expressão de genes envolvendo a metilação do DNA (Margueron e Reinberg,
2010).
Também foi realizado um estudo de correlação entre genes metilantes/desmetilantes com
variáveis de interesse, de forma a auxiliar no entendimento de como ocorrem as modificações
epigenéticas, especificamente a metilação no DNA. De acordo com os resultados encontrados
nesse trabalho, as correlações encontradas resultaram em um importante complemento para o
estudo em questão, uma vez que as variáveis analisadas se correlacionaram, ora positivamente
ora negativamente, entre si, e haja diversas outras variáveis intrinsecamente ligadas ao estudo
realizado (Guimarães, 2013). Através dos dados da Tab.3.6, em ausência da infecção por S.
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mansoni, observou-se que o organismo do hospedeiro definitivo encontra-se em estado de
homeostase. Estatisticamente não houve expressões gênicas que se correlacionaram de maneira
mais expressiva no grupo dos camundongos não infectados, ou seja, nos camundongos não
infectados, não foram encontradas diferença na expressão dos genes DNMTs e TETs. Já em
presença da infecção, onde o organismo está se adaptando às novas condições para o sucesso da
infecção, há mudança no padrão de expressão dos genes DNMTs e TETs, o que pode sugerir que,
devido à infecção por S. mansoni, há mudanças no padrão de metilação/desmetilação do DNA.
Nesse contexto, a elucidação do papel das enzimas envolvidas nos mecanismos epigenéticos
associados à esquistossomose tem recebido, e continuará recebendo, uma considerável atenção
por parte dos pesquisadores, com o objetivo de melhorar o controle e tratamento da
esquistossomose e outras doenças parasitárias (Roquis et al., 2015; Rasmussen and Helin, 2016;
Lerat et al., 2019; De Marco and Philippsen, 2019).
O organograma construido, a partir da infecção experimental em camundongos BalbC
(Fig.3.3), os dados obtidos e as análises realizadas utilizando coeficientes de correlação de
Pearson,

demonstraram

de

forma

clara,

a

influência

da

expressão

de

genes

metilantes/desmetilantes com variáveis de interesse, e vice-versa. Para cada variável considerada:
presença de ovos, granulomas, o perfil de metilação apresentou mudanças. Com a aplicação da
correlação de Pearson se visualizou que existe um grau de associação entre elas, que resultaram
em um importante complemento para o estudo em questão. Portanto, a fase aguda da infecção
murina por S. mansoni é marcada por alterações no padrão de metilação global do DNA, que se
correlacionaram com a expressão dos genes metilantes, ora positivamente ora negativamente,
induzindo a expressão de genes da metilação de novo DNMT3A, TET2/TET3 (desmetilação) e
repressão da expressão dos genes DNMT1 e DNMT3B, não exclusivamente (Abdulla et al., 2011;
Scourzic et al., 2015; Rasmussen and Helin, 2016). Portanto, as correlações entre metilação de
manutenção (DNMT1), de novo (DNMT3A/DNMT3B) e de desmetilação (TET1, TET2 e TET3),
procurou mostrar como a expressão dos genes em estudo é influenciada pelo conteúdo global de
metilação e como isso é influenciado pela presença de ovos em função do desenvolvimento da
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esquistossomose. Embora não se tenha percebido grandes diferenças no conteúdo global da
metilação no DNA, que é a porcentagem de citocinas metilada, a dinâminca das expressões está
alterada. Assim, as posições dos grupos metil estão diferentes e portanto um fenótipo diferente é
expresso, com aumento da atividade de enzimas desmetiladoras e metiladoras de novo, ou seja,
não houve grande impacto na metilação global, mas sim, na expressão dos genes metilantes e
desmetilantes.
Assim, qualquer que seja a estratégia utilizada para o estudo da metilação e de outros
mecanismos epigenéticos envolvidos na rede de interações entre o hospedeiro definitivo e S.
mansoni, são necessárias abordagens amplas e mistas e a utilização de novas tecnologias e
estudos detalhados abrem perspectivas para novos estudos (Lerat et al., 2019; De Marco and
Philippsen, 2019). Em relação aos dados obtidos nesse trabalho, relativo à extração das histonas
de células de fígado de animais não infectados e infectados com de S. mansoni e vermes adultos,
os resultados ainda são preliminares. A utilização de abordagem hibrida entre os nossos dados
sobre a metilação do DNA e as histonas, se faz necessário, visto que histonas participam de
várias modificações pós traducionais, o que abre perspectivas para realizar novos estudos com
diferentes técnicas.

Nesse contexto, estudos recentes indicam que em parasitas adultos, observa-se uma
diminuição acentuada da marca H3K27me3 (histona 3, trimetilada na lisina 27), que é uma marca
de repressão, devido à necessidade de síntese de novos transcritos para a instalação no hospedeiro
definitivo (Cabezas- Cruz et al., 2014; Roquis et al., 2018). Durante a reprodução dos vermes, a
acetilação de histonas é um mecanismo importante, pois viabiliza a expressão de proteínas do ovo
e o amadurecimento dos ovários em S. mansoni e a inibição de HATs, que é responsável pela
desacetilação das histonas, acarreta má formação dos órgãos reprodutores e ovos frágeis.
Portanto, fatores epigenéticos, influenciam na conformação da cromatina e, consequentemente,
na expressão gênica. Abordagens que visam produtos ou vias específicas de genes podem incluir
não só enzimas com atividades específicas como: DNMTs, TETs, HATs e outras que não são
encontradas no hospedeiro humano como é o caso da Histona Desacetilase 8 (HDAC8, que é um
alvo potencial terapêutico (Cabezas- Cruz et al., 2014).
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Considerações
Através dos resultados obtidos, conclui-se que a metilação de DNA genômico em modelo
murínico infectado com S. mansoni reflete um estágio inicial do estabelecimento da infecção,
adaptação do parasita e resposta do hospedeiro definitivo. Embora não tenha sido detectada
diferenças significativas, sugeriu-se que, devido à infecção por S. mansoni o padrão de metilação
do DNA apresenta uma correlação positiva da expressão entre metilantes/desmetilantes:
DNMT3A, TET2; da presença de ovos versus DNMT1 e granulomas versus gene responsável pela
expressão da enzima DNMT3A (de novo). Em contrapartida, em camundongos não infectados,
não foi detectada diferença na expressão dos genes responsáveis pela expressão das enzimas
metilantes/desmetilantes DNMTs e TETs.
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Considerações finais
O Cap. 3 dessa tese apresentou um estudo de correlação entre genes responsáveis pela
expressão das enzimas metilantes/desmetilantes com variáveis de interesse. Essas correlações
foram feitas de forma, não só, a auxiliar no entendimento de como as modificações epigenéticas,
especificamente a metilação do DNA, contribuem para a instalação do parasita e resposta do
hospedeiro, como também com o objetivo de extrapolar o que foi encontrado no modelo murino,
para seres humanos.
A variabilidade encontrada nos resultados, reflete o que acontece em indivíduos, que
vivem em uma área endêmica, visto que eles não possuem uma mesma herança genética.
Conforme mostrado nos dados epidemiológicos (Capítulo 1), e nos resultados encontrados no
modelo murino (Capítulo 3), a variabilidade encontrada é justificada por variáveis como condição
nutricional da mãe, dentre outras.
A resposta individual do padrão de metilação do DNA hepático pode servir como
referência para diagnóstico, mas é necessário estabelecer as correlações possíveis para se chegar
a conclusões satisfatórias. O estudo de correlações entre metilação de manutenção (DNMT1), de
novo (DNMT3A/DNMT3B) e de desmetilação (TET1/TET2/TET3), procurou mostrar como a
expressão dos genes é influenciada pelo conteúdo global de metilação e como isso é influenciado
pela presença de ovos em função do desenvolvimento da esquistossomose.
Finalmente, existem estudos relativos aos mecanismos de metilação de manutenção, de
novo e desmetilação em outros modelos, mas em Schistossoma não existe, o que justifica a
realização desse trabalho.
Conhecendo-se os mecanismos moleculares relacionados à susceptibilidade do S.
mansoni, quando submetido aos diferentes meios do seu ciclo biológico, é possível inferir que
estes podem ser mimetizados, alterados ou bloqueados de tal forma que dificultem ou
interrompam a transmissão da esquistossomose. Nesse sentido, as contribuições da epigenética
são de grande importância.
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Perspectivas e limitações do estudo
Visto que a metilação/desmetilação do DNA genômico geram impactos sobre a expressão
genica e para obter um amplo perfil do que acontece durante esse estágio da doença, sugere- se:
✓ Investigação de 5mC(%), DNMTs e TETs na fase crônica da esquistossomose.
✓ Maior esforços no sentido de atenuar a falta relativa de investimento com objetivo de
melhorar o controle e tratamento da esquistossomose e outras doenças parasitária.
✓ Em relação ao diagnóstico da esquistossomose, já existem candidatos a biomarcadores. O
principal desafio relacionado ao diagnóstico epigenético é validar de forma, o mais
conclusiva possível, os atuais e futuros candidatos a biomarcadores da esquistossomose e de
outras doenças.
✓ Existem viéses nos experimentos realizados, como a variabilidade nos dados encontrados,
que é justificada, visto que os animais vieram de matrizes diferentes.
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ANEXOS Capítulo 1
Representação de alguns pontos georeferenciados em áreas endêmicas, situadas no
município de Mariana.

Anexo 1.1. Locais georeferenciados, onde foram feitos exames parasitologico de fezes,
abrangendo o município de Mariana, Minas Gerais referente ao ano de 2011.
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Anexo 1.2. Locais georeferenciados, onde foram feitos exames parasitologico de fezes,
abrangendo o município de Mariana, Minas Gerais referente ao ano de 2012
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.
Anexo 1.3. Locais georeferenciados onde foram feitos exames parasitologico de fezes,
abrangendo o município de Mariana, Minas Gerais referente ao ano de 2013.
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Anexo 1.4: Locais georeferenciados onde foram feitos exames parasitologico de fezes,
abrangendo o município de Mariana, Minas Gerais referente ao ano de 2014.
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Anexo 1.5: Locais georeferenciados onde foram feitos exames parasitologico de fezes,
abrangendo o município de Mariana, Minas Gerais referente ao ano de 2015.

Anexo 1.6. Positividade em relação à detecção de ovos de S. mansoni, por meio de exame
parasitológico de fezes, coletados de moradores do município de Mariana, Minas
Gerais, durante período de Janeiro a Dezembro de 2011.

Águas Claras

14-10-1970

Idade
(Anos)
41

Barro Branco
Bento Rodrigues

10-09-1998
19-10-2000
10-09-1990
18-03-1996
24-07-1988
02-03-1997
11-10-1977
03-06-1970
28-12-1968
28-11-1951
25-07-1992
18-07-2002
06-02-1999
17-01-2001
01-04-1972
13-04-1986
21-01-1988
15-12-1985
16-08-1986
29-12-1979
24-09-1999
05-06-1999
08-10-1944
15-10-1961
08-01-2002
28-04-1996
27-10-1963

13
11
21
15
23
14
34
41
17
60
19
9
20
10
39
25
37
26
35
32
12
12
67
50
9
15
48

Local

Cafundão
Claudio Manoel
Furquim
Mariana

Nascimento

Data da coleta
em 2011
15-Setembro

Sexo
M
M
F
F
F
M
F
M
F
M
M
M
F
M
M
F
M
M
F
F
M
F
M
M
M
F
M
M

01-Abril
21-Janeiro
04-Outubro
15-Dezembro
20-Abril
20-Setembro
20-Dezembro
18-Outubro
03-Janeiro
02 Janeiro
11 Janeiro
11-Fevereiro
03-Março
18-Março
13 Março
15- Março
20- Março
20-Março
20-Março
23-03-2011
29-Março
23- Março
05-Abril
11-Abril
23-Abril
08-Maio
01-Junho
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Monsenhor Horta

Padre Viegas
Paracatu

Passagem de Mariana
Pedras
Ribeirão do Carmo

20-04-1998
23-02-1977
21-06-1981
21-09-1954
25-08-1995
04-01-1979
09-04-1990
21-07-1981
01-01-1970
30-09-2005
02-08-1981
15-07-1961
03-06-1983
10-12-1977
10-04-1976
31-01-1994
28-05-1983
18-08-1988
12-07-1957
12-01-1971
15-06-1981
03-04-1974
02-07-1965
26-09-1995
26-07-1997
15-08-1971
13-12-1998
09-01-2007
26-04-1996
11-03-2009
01-01-1957
28-09-2006
05-10-1994
21-09-1999
08-07-1972
06-09-2001
13-01-1963
16-07-1960
07-03-1972

13
26
30
57
16
32
21
30
41
22
30
29
28
34
35
17
28
23

M

40
30
37
46
16
14
40
13
4
15
2
54
5
17
12
21
10
48
51
39

M
M
M
M
M

F
M
F
M
M
M
F
F
M
F
F
F
M
M
M
M
F
F

F
M
M
M
F
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M

15-Julho
01- Julho
28- Julho
21- Julho
23-Agosto
23-Agosto
26-Agosto
15-Setembro
01-Setembro
27-Setembro
10-Outubro
10- Outubro
24-Outubro
23-Novembro
28-Novembro
30-Novembro
30-Novembro
03- Dezembro
15-Dezembro
28-Dezembro
30-Janeiro
14-Julho
01-Agosto
16-Agosto
22-Agosto
20-Setembro
01-Dezembro
25-Janeiro
28-Abril
01-Julho
01-Julho
06-Julho
01-Agosto
01-Setembro
13-Fevereiro
02-Junho
20-Dezembro
03-Fevereiro
12-Fevereiro
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23-03-1998

13

M

Total de pacientes infectados
com S. mansoni
% Positividade
Total de exames avaliados

11-Janeiro

68
2,05
5688

Anexo 1.7. Positividade em relação à detecção de ovos de S. mansoni, por meio de exame
parasitológico de fezes coletadas de moradores do município de Mariana, Minas
Gerais, durante período de Janeiro a Dezembro de 2012
Local

Nascimento

Idade
(Anos)

12/05/1988
01/03/1985
30/01/1993
12/12/1989
14/12/1965
27/10/1970
08/01/1972
10/04/1978
23/02/1998
25/10/1992
03/12/2000
28/01/1979
24/09/1985
08/08/1984
09/12/1991
09/07/1992
24/08/1959
14/08/1958
17/08/1982
04/06/1926
27/07/2000
12/07/1972
18/03/1999
29/08/1981
27/12/1958

24
27
19
23
47
42
40
34
14
25
12
33
32
28
21
20
53
54
30
86
15
40
16
31
54

Data da coleta
em 2012

Sexo

Bandeirantes

Barroca
Cachoeira do Brumado
Mariana

Mainart
Monsenhor Horta
Paracatu
Santa Rita de Cassia

M
M
F
F
M
M
M
F
M
M
M
M
F
F
F
M
M
M
F
F
M
M
M
M
F

12-Janeiro
18-Fevereiro
06-Janeiro
10-Janeiro
15-Fevereiro
05- Março
07-Março
12-Março
29-Março
06-Janeiro
26-Março
10-Dezembro
01-Fevereiro
24-Setembro
08-Outubro
05-Março
05-Novembro
12-Novembro
20-Novembro
31-Agosto
24-Janeiro
16-Março
29-Março
21-Novembro
03-Março
Assenço, R. A. G., 2019.

121

Total de pacientes
infectados com S. mansoni
% de positividade
Total de exames avaliados

26
3,23
3820

Anexo 1.8: Positividade em relação à detecção de ovos de S. mansoni, por meio de exame
parasitológico de fezes coletadas de moradores do município de Mariana, Minas
Gerais, durante período de Janeiro a Dezembro de 2013

Bento Rodrigues

29-12-1982
15-05-2002
31-10-2001
24-03-2000

Idade
(Anos)
31
11
12
13

Furquim

25-08-1991

22

M

03-Agosto

Mariana

01-05-1995
04-01-1939
19-04-1978
01-09-1972
24-02-1987
27-10-1971
21-01-1993
04-01-1939
30-07-1976
27-01-1960
14-03-1964
14-05-1985
12-12-1988
15-06-1984
24-04-1994
16-10-1947
03-03-1991
08-04-1997
06-03-1993
24-06-1952
12-01-1971
06-10-1983

18
74
39
41
26
42
20
74
37
53
49
28
25
29
19
66
22
16
20
61
42
30

M
M

25-Abril
07-Maio
07-Maio
11-06-2013
08-Fevereiro
14-Março
27-Junho
07-Maio
17-Junho
26-Fevereiro
09-Setembro
20-Agosto
08-Abril
26-Junho
09-Julho
25-Novembro
23-Julho
01-Março
25-Novembro
06-Maio
10-Junho
09-Setembro

Local
Águas Claras

Nascimento

Sexo
M
M
M
F

F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
F
M
M
F
M
M
F
M

Data da coleta
em 2013
06-Dezembro
11- Dezembro
06- Dezembro
26-Abril
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Monsenhor Horta

Paracatu
Passagem de Mariana

Santa Rita Durão

Total de pacientes
infectados com S. mansoni
% de positividade

22-05-1982
30-12-1999
04-07-1983
22-07-2001
14-02-1972
11-03-2009
04-06-1993
02-09-2005
10-03-1980
24-06-1982
13-06-2004
04-09-1995
02-09-2005
10-02-1992
05-09-1999
22-04-1984
30-05-1990
07-02-2004
19-08-1992
21-09-2009
06-07-1953
24-06-1994
10-05-1983
24-11-1996
01-12-1952
27-12-1958
13-05-1975
13-12-1965
26-11-1993
21-03-1953
13-09-2003
04-09-1980
02-11-1986
13-10-2004
06-06-1987
11-07-1979
17-08-1975

31
14
30
16
41
04
20
08
33
31
09
18
08
21
14
19
23
09
21
04
60
19
30
17
61
55
38
48
20
60
10
33
27
9
26
34
38

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M

06-Março
17-Janeiro
30-Julho
28-Janeiro
16-Agosto
25-Junho
06-Junho
26-Fevereiro
10-Julho
20-Dezembro
14-Março
21-Janeiro
26-Março
06-Julho
29-Outubro
21-Janeiro
05-Abril
16-Agosto
16-Agosto
26-Fevereiro
12-Julho
21-Novembro
15-Fevereiro
04-Dezembro
23-Maio
06-Junho
24-Setembro
19-Julho
17-Junho
06-Junho
06-Março
06-Março
05-Setembro
26-Junho
27-Maio
11-Maio
25-Março

63
10.81
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Total de exames avaliados

4527

Anexo 1.9: Positividade em relação à detecção de ovos de S. mansoni, por meio de exame
parasitológico de fezes coletadas de moradores do município de Mariana, Minas
Gerais, durante período de Janeiro a Dezembro de 2014.
Local

Nascimento

Bento Rodrigues

27-10-1996
02-08-1980
04-10-1983
23-09-2004
17-08-1941
18-03-1959
11-08-1962
19-09-1993
07-09-1963
11-11-1983
22-01-1990
05-08-1981
06-12-2004
10-04-1961
10-08-1992
26-08-2001
27-03-2010
27-07-1981
26-06-1967
10-10-1998
10-03-1949
20-11-1997
03-06-2002
18-06-1993
17-10-2002
08-07-1960
14-07-1997
16-10-2003
01-05-1987

Cafundão
Goiabeira

Mariana

Idade
(Anos)
18
34
31
10
73
55
52
21
51
31
24
33
10
53
62
13
01
33
47
16
65
17
12
21
12
54
17
11
27

Sexo
F
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
F
M
M
F
M
F
F
M
M
F
M
F
M
M
F
F

Data da coleta
em 2014
27-Março
28-Março
20-Outubro
28-Novembro
15-Maio
15-Maio
15-Maio
28-Abril
08-Janeiro
22-Outubro
25-Março
06-Junho
09-Julho
05-Agosto
22-Julho
21-Março
19-Maio
02-Julho
24-Setembro
10-Maio
27-Março
04-Dezembro
23-Outrubro
10-Julho
27-Fevereiro
14-Outubro
30-Abril
11-Março
13-Maio
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Monsenhor Horta

Paracatu
Santa Rita de Cassia

16-03-1989
01-05-1981
29-09-1972
11-03-1954
20-04-1985
01-05-1971
28-04-1984
23-07-1994
01-06-2008
01-04-1980
20-11-1997
06-08-1985

25
33
42
60
29
42
30
20
06
34
17
29

M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
M
F

Total de indivíduos
infectados com S. mansoni
% positividade
Total de exames avaliados

15-Maio
28-Março
22Abril
04-Novembro
30-Junho
31-Dezembro
20-Março
04-Junho
10-Fevereiro
01-Julho
04-Dezembro
10-Fevereiro

40
4,09
4179

Anexo 1.10. Positividade de detecção em relação a ovos de S. mansoni, por meio de exame
parasitológico de fezes coletadas de moradores do município de Mariana, Minas
Gerais, durante período de Janeiro a Dezembro de 2015
Local

Águas Claras
Barroca
Claudio Manoel
Mariana

Maynart
Monsenhor Horta

Nascimento

Idade
(Anos)

22-07-1989
25-04-2004
11-05-1979
29-12-1990
31-01-2006
28-08-1999
10-01-1988
22-04-1983
13-07-1964
20-10-1996
14-02-1978
17-04-1986

26
11
36
25
09
16
27
32
51
15
37
25

Data da
coleta em
2015

Sexo

M
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
F

29-Janeiro
20-Janeiro
11-Maio
16-Janeiro
23-Fevereiro
21- Fevereiro
25-Fevereiro
07-Março
12- Março
26- Março
05- Março
15-Abril
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Padre Viegas
Total de indivíduos
infectados por S. mansoni
% de positividade
Total de exames avaliados

08-07-1983
06-03-2003

32
12

M
M

26-Março
06-Março

14
3,95
3051

ANEXOS Capitulo 2

Eletroferogramas de soro humano obtidos utilizando Agilent 2100 Bioanalyzer system
Anexo 2.1. SFC2A = SFC2A = 2º Pool controle negativo, grupo A
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Anexo 2.3. SCP1 = Soro controle pessoas contaminadas por Shistosoma mansoni
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Anexo 2.4. LEIA: Amostra única soro de paciente 1

Anexo 2.5. - R1:3º Pool controle negativo
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Anexo 2.6. A2 = 6º pool de indivíduo sadio

Anexo 2.7. A2 = 6º pool de indivíduo sadio
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Anexo 2.8. = Amostra miRNA de soro de camundongo sadio

Anexo 2.9. TLE= Amostra de soro de LEIA + TATE
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Anexo 2.10. Amostra do 4º e 10º pool de indivíduos sadios
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Adendo 2.11. Parecer Consubstâncial
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Adendo 2.12. Questionário realizado com os pacientes participantes
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Adendo 2.13. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Termo De Consentimento Livre e Esclarecido

Convidamos o (a) Sr (a)___________________________________

a participar da

Pesquisa sobre “Xistose”, sob a responsabilidade do pesquisador Regina Gomes Assenço, a qual
pretende:
- Aprender mais sobre este verme para ajudar a tratar da doença que ele causa.
Você só participará se quiser e para que possa nos ajudar preciso que aceite colher fezes
e me deixe colher sangue, na veia do seu braço. Não acontecerá nada com você ao me fornecer o
material para a pesquisa, qualquer coisa que tenha dúvida pode perguntar.
Aceitando

participar, estará contribuindo para maior conhecimento sobre o verme

Schistosoma mansoni que faz tantas pessoas, deste distrito, ficarem com muitos incômodos,
próprios da doença “Xistose”, tão conhecida por vocês. Se depois de aceitar a me ajudar o Sr (a)
desistir de continuar participando, pode retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa,
seja antes ou depois das coletas de sangue e fezes, independente do motivo e sem nenhum
prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma
remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não
será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá
entrar em contato com o pesquisador no endereço:
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1- Profa. Dra. Renata Guerra de Sá Cota
E-mail: rguerra@iceb.ufop.br
Campus do Morro do Cruzeiro- ICEB II- CEP: 35.400-000
Fone: (31) 3559-1667

2- Regina Aparecida Gomes Assenço
Aluna de doutorado do CiPharma / UFOP/Ouro Preto
Telefone:(31) 87153830
E-mail: reassenco@gmail.com

Para qualquer informação sobre a parte ética, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato no
endereço:

3- Comitês de Ética em Pesquisa e de Biossegurança
Telefone: (31) 3559-1368- E-mail: cep@propp.ufop.br
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Adendo 2.14. Consentimento Pós–Informação:

Eu,___________________________________________________________, fui informado
sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a
explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e
que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas
por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um.

Pesquisadora responsável: Regina Aparecida Gomes Assenço
Aluna Doutorado/Cipharma

ANEXOS Capítulo 3
Anexo 3.1. Valores das concentrações de RNA e de cDNA isolados de amostras de fígado de
camundongos BalbC , infectados e não infectados com S. mansoni

Amostra
s

RNA
(ng/µL)

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I12

933,9
672.7
1.387,3
799.1
827.6
1.303,8
1.140,0
897.2

Razão
entre
absorbânc
ias
260/280
(nm)
2,03
2,0
2.02
1.97
2.03
2,03
2,01
2,04

cDNA
(ng/µL)

1.512,2
1.356,1
1.570.6
1.512.3
1.456.3
1.561.7
1.560,0
1.496.9
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Anexo 3.2. Valores referentes aos genes que expressam as enzimas responsáveis pela metilação de

manutenção (DNMT1), de novo (DNMT3A e DNMT3B) e desmetilação (TET1,
TET2, TET3 )

Expressão Gênica ( 2^-∆Ct)
Amostra
I1
I1
I1
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I5
I5
I5
I6
I6
I6
I7
I7
I7
I8
I8
I8
I9
I9
I9
I10
I10
I10
I11
I11

DNMT1

DNMT3A

DNMT3B

TET1

TET2

TET3

0.007041019
0.00728932
0.011438169
0.017579039
0.011344379
0.018728806
0.038234622
0.038281668
0.037098339
0.012174447
0.012841536
0.012174447
0.021196943
0.022073253
0.021674046
0.009826545
0.009760507
0.009655841
0.018624399
0.019774916
0.018240638
0.05978801
0.040406469
0.041245239
0.057535652
0.055939067
0.068569112
0.002765009
0.003747883
0.003174841
0.020687455
0.032068485

1.319507911
1.385109468
1.36852567
1.377233577
1.366285824
1.386810192
1.208820473
1.001386775
1.236166691
1.145517898
1.164085696
1.140687303
8.501397395
8.542208275
8.533716393
6.151336932
7.018194837
7.317788492
0.434833336
0.446779255
0.439334963
4.158317741
3.259494429
3.173335373
1.555631119
1.633614236
1.568416792
0.524131238
0.588025469
0.552565966
0.533218965
0.595831934

0.004838536
0.00494779
0.005958645
0.005200262
0.005575435
0.005410584
0.008850655
0.009002746
0.008468506
0.012048522
0.011539304
0.012569428
0.022492691
0.021970832
0.022073253
4.617650723
4.609147701
4.627650723
5.155098522
5.165298856
6.005808661
0.882702996
0.753069023
0.722652875
0.02943344
0.028752123
0.029235605
0.003153566
0.004099894
0.004287642
1.045867435
1.038562616

5.020391943
4.546322413
5.511710068
3.149231906
3.130811985
3.134826435
9.958793991
8.792052493
8.72829583
5.472120501
5.579721592
5.518483452
255.0738887
256.001.021
255.7315962
729.5686868
728.8927507
729.4342111
299.1385983
298.8546127
297.9331868
1.582792698
1.653869073
1.622622845
30.09021616
30.66242723
31.16165604
10.19365834
9.301957391
9.674586496
20.02319096
20.81858342

0.373029
0.381565
0.359754
0.04181
0.040563
0.042556
0.143587
0.157127
0.143813
2.639016
2.519139
2.664537
96.08913
95.00951
96.33579
33.61190
33.29473
34.83466
1.84459
1.851109
1.847636
99.6818
98.22375
99.56346
59.81148
60.30476
59.13134
3.445946
3.598511
3.879848
7.175105
7.325869

1.647182
1.670176
1.696661
0.032149
0.031810
0.038208
1.346698
1.321891
1.334982
2.86791
2.779651
2.705276
60.54769
60.07840
61.2.700
6.920614
6.815596
6.805601
0.349484
0.354511
0.446498
7.468404
6.035524
7.498392
6.818219
7.588422
7.215224
0.158362
0.147716
0.143822
31.70635
32.2279
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I11
I12
I12
I12
I13
I13
I13
I14
I14
I14
I15
I15
I15
I16
I16
I16
NI1
NI1
NI1
NI2
NI2
NI2
NI3
NI3
NI3
NI4
NI4
NI4
NI5
NI5
NI5
NI6
NI6
NI6
NI7
NI7
NI7
NI8
NI8
NI8
NI9
NI9
NI9

0.021629235
0.044310733
0.036165325
0.048552445
0.004338464
0.00404793
0.004861787
0.009914804
0.016218678
0.008212839
0.181080111
0.197880314
0.090299229
9.579829637
9.834456340
8.008789519
3.09839E-11
3.43095E-11
3.09839E-11
8.14751E-11
7.08965E-11
8.14751E-11
1.44547E-08
1.30167E-08
1.39196E-08
2.05886E-11
2.9229E-10
1.43137E-10
1.04576E-09
1.12861E-09
2.65542E-10
3.72118E-10
3.04091E-10
4.74287E-10
4.13568E-08
4.21423E-08
3.9796E-08
1.11574E-07
2.88945E-08
1.56634E-07
7.27237E-08
1.70586E-07
1.70397E-07

1.422529589
1.651182974
1.607439394
1.718668034
0.285210698
0.253099562
0.30101348
0.477608362
0.496018236
0.415963564
2.99675263
1.83795316
2.135292408
0.007494251
0.007564301
0.006345722
5.73419E-10
5.91542E-09
6.16578E-10
5.84158E-11
6.57212E-11
6.91577E-11
2.33995E-06
1.70885E-06
1.45163E-06
1.7022E-10
1.14663E-10
2.86275E-10
8.48287E-09
7.75192E-09
8.08111E-09
4.01064E-09
4.60702E-09
3.11876E-08
2.11399E-06
3.33049E-06
3.12589E-06
1.29922E-05
2.89067E-06
1.25192E-05
3.98359E-06
7.99207E-06
6.86171E-06

1.00446413
0.007725264
0.006070775
0.006116698
0.006396064
0.005314369
0.005919126
0.003315958
0.008834540
0.007867540
0.67755032
0.65925111
0.588773018
0.004316268
0.003638771
0.004346290
2.29783E-11
1.36383E-09
1.21223E-09
2.9742E-09
3.66167E-09
2.80500E-09
3.60402E-07
3.36415E-07
4.31574E-07
4.77491E-09
5.56809E-09
5.75762E-09
2.83731E-08
3.59511E-08
3.97575E-08
4.05866E-08
4.7899E-08
5.95089E-08
2.66026E-06
2.49436E-06
2.46633E-06
3.57754E-06
3.37337E-06
4.18234E-06
2.16384E-07
2.93894E-07
3.11579E-07

20.5117231
13.9645773
13.55169581
14.61476112
19.58115777
18.76172751
18.95055496
16.67598414
15.34272931
16.14718681
49.71812553
50.74521904
49.43636503
0.014110374
0.023357028
0.026992383
3.08599E-08
4.32815E-08
3.36623E-08
2.81875E-08
2.94971E-08
1.22149E-07
8.47773E-06
7.66177E-06
8.23863E-06
1.02691E-07
2.89711E-07
1.69539E-07
3.41219E-07
4.20089E-07
3.31731E-07
5.11154E-07
4.50016E-07
5.07067E-07
2.40884E-05
3.36905E-05
2.26439E-05
4.56571E-05
3.000146938
3.000010884
2.5134E-05
2.53088E-05
2.74031E-05

6.419060
6.549569
7.897522
7.028381
0.129471
0.213055
0.193379
0.390644
0.318685
0.415725
0.684015
0.746661
0.778126
13.27710
13.53291
12.97444
18.27588
19.83569
19.70787
22.07113
23.23197
22.67138
2.324145
1.365188
1.053361
89.67274
89.24503
88.85944
23.2184
24.21089
23.34688
64.17668
63.82192
64.42729
5.659992
4.622240
4.086314
31.77896
30.44297
30.44886
1.034009
1.033267
1.066538

31.00848
5.379901
5.432455
5.575406
8.856096
8.910300
7.077795
6.667288
6.445088
5.614510
23.05488
22.79009
21.88596
13.53948
13.5834
12.82685
0.403573
0.359391
0.316414
7.757544
7.108751
8.380289
3.495869
2.573087
3.900611
50.65034
49.06556
49.36533
56.06778
47.46526
95.45177
109.6149
108.9414
109.5643
95.59081
96.09770
96.25874
0.503478
0.692555
0.695646
35.08543
61.73428
76.15147
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NI10
NI10
NI10
NI11
NI11
NI11

3.43432E-08
3.01055E-08
2.84041E-08
1.10724E-06
2.81144E-07
1.96933E-07

0.533921667
0.649078944
0.618435645
2.48551E-05
3.98627E-05
2.000012862

1.20695E-06
2.63297E-06
1.55054E-06
3.83451E-05
2.000117211
2.33753E-05

4.49475E-05
3.83439E-05
4.57015E-05
0.000374019
0.000882204
0.000298165

564.9581
565.5450
880.3906
0.784584
1.035265
0.450625

11.61003
11.23776
10.31663
39.82217
40.76444
40.08264

Anexo 3.3. Imagem de gel de histonas extraídas de fígado e vermes adultos de BalbC, 35 dias
pós- infecção, grupo 1.

Quantificação (µg/mL)

MMKda NInf6A Inf3A Inf3B Inf4
65

Ni6A

8.059031968

40

Ni3A

7.882507626

35

Ni3B

10

Ni4A

9.291936225

Verme
Adulto A

6.635715738

Verme
adulto B

3.878480366

VMA VMB

20
14
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Anexo 3.4. Imagem de gel de histonas extraídas de fígado e vermes adultos de BalbC, 35 dias
pós- infecção, grupo 2.

Kda

Ni6A Ni1A Ni1B Ni2A Ni2B Ni3A Ni3B

Quantificação (µg/mL)

65

Ni6A

6.636416116

Ni1A

7.486588182

40

Ni1B

9.238766071

35

Ni2A

7.408985355

20

Ni2B

7.54077344

14

Ni3A

10

Ni3B

9.461385993
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Anexo 3.5. Imagem de gel de histonas extraídas de fígado e vermes adultos de BalbC, 35 dias
pós- infecção, grupo 3.

MM Kda Ni6A
Quantificação (µg/mL)
Ni6A

9.167035541

NI4A

6.662609754

Ni4A

N16B

VFAB

65
40
35

NI6A
Verme
Femea B

10

20
4.224127369

14
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Anexo 3.6. Imagem de gel de histonas extraídas de fígado e vermes adultos de BalbC, 35 dias
pós- infecção, grupo 4.

MMKda
Quantificação
(µg/mL)
Ni6A

4.598818037

Inf5A

12.16800005

Inf5B

8.42522415

Inf6A

10

Inf 6B

8.333964312

Ni6A

Inf5A Inf5B

Inf6A Inf6B

65
40
35
20
14
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