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O Trypanosoma evansi é um protozoário que causa uma doença denominada “surra” ou 

“mal das cadeiras” em uma grande variedade de animais domésticos e selvagens. Sua distribuição 

geográfica é muito expressiva, e geralmente, a transmissão do parasita ocorre através de insetos 

ou morcegos hematófagos. No entanto, outras formas de transmissão também são conhecidas. 

Quando T. evansi infecta seu hospedeiro, este apresenta sinais clínicos tais como febre, anemia, 

perda de apetite, emagrecimento, perda de produtividade, sinais nervosos, aborto, caquexia e 

morte. Até o presente momento não existem métodos de tratamento eficazes para tratar os 

animais infectados por este parasita e a doença desenvolvida por ele tem sido responsável por 

grandes prejuízos na indústria pecuária.  Diante disto, pesquisas vêm sendo realizadas para 

melhor conhecer o T. evansi, sendo que uma das alternativas é estudar o processo de reparo do 

DNA neste protozoário. O reparo de DNA é um mecanismo que proporciona o equilíbrio e 

manutenção de um organismo vivo através da correção de problemas no material genético 

contido na célula. Um dos principais sistemas de reparo é o Reparo de DNA por Excisão de 

Nucleotídeos (NER). Este mecanismo é altamente conservado em eucariontes e consiste em 

quatro etapas: (1) reconhecimento do dano; (2) abertura da fita do DNA no local da lesão; (3) 

incisão da fita que contém a lesão; e (4) síntese de um novo fragmento de DNA e sua ligação pela 

DNA ligase 1. Classifica-se o NER em duas modalidades: reparo das lesões ao longo de todo o 

genoma, conhecido como NER do genoma global e reparo de lesões que bloqueiam a transcrição, 

chamado de NER acoplado a transcrição. A proteína XPC (XPC complex subunit, DNA damage 

recognition and repair fator) é responsável pelo reconhecimento de danos no DNA, e assim faz 

com que o reparo no genoma global pelo sistema NER seja acionado. Entre as proteínas 

envolvidas no reparo acoplado a transcrição destacam-se as proteínas CSA e CSB (Cockayne 

Syndrome A e B, respectivamente) no reconhecimento da lesão. No entanto, é interessante 

destacar que enquanto na maioria dos eucariotos mutações no gene CSA levam a graves 

consequências, não havendo reparo, em tripanosomas este gene está ausente e o reparo acontece. 

Portanto, estudar os mecanismos de reparo do DNA de T. evansi pode ser um meio de conhecer 

melhor o funcionamento de seu organismo, e assim, novos meios de combate ao protozoário 
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podem ser desenvolvidos. O objetivo principal deste trabalho é conhecer melhor o mecanismo de 

reparo de DNA por excisão de nucleotídeos em T. evansi. Para tanto, os genes XPC e CSB foram 

amplificados, clonados e inseridos em um vetor de expressão. Os plasmídeos recombinantes 

foram sequenciados e tiveram sua sequência analisada com a sequência disponível no banco de 

dados TriTrypDB (http://tritrypdb.org), confirmando a presença dos genes de interesse. A 

próxima etapa do trabalho será transfectar células de Trypanosoma cruzi deficientes para os 

genes XPC e CSB para realizar ensaios de complementação. 

 

 

  


