
                                   
          

Página 1 de 2 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL E EXPRESSÃO DE GENES ENVOLVIDOS NO 

SISTEMA DE REPARO DE DNA POR EXCISÃO DE NUCLEOTÍDEOS EM MODELOS 

DE TRIPANOSSOMATÍDEOS SUBMETIDOS A AGENTES GENOTÓXICOS 
 

Beatriz Boeing Costa
 
1, Ketriane Mota de Souza,2 Carla Ivane Ganz Vogel3. 

 

 
1 Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária CAV - bolsista PIVIC/UDESC   
2 Doutoranda do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular– CAV 
3 Orientador, Departamento de Produção Animal CAV – carla.vogel@udesc.br.  

 

 

Palavras-chave: CSB. Trypanosoma evansi. Trypanosoma cruzi. 

 

O Reparo do DNA por Excisão de Nucleotídeos (NER- do inglês nucleotide excision 

repair) é um sistema que atua na correção de erros no material genético dos organismos vivos 

através da ação de proteínas. Dentre elas está a proteína da Síndrome de Cockayne do grupo B 

(CSB), essa síndrome é uma desordem genética humana rara, caracterizada por degeneração 

multissistêmica progressiva e envelhecimento prematuro segmentar, que ocorre na deficiência de 

CSB. A proteína do grupo CS de complementação B (CSB) está envolvida na reparação por 

excisão de nucleotídeos na transcrição, reparo por excisão de bases e transcrição em geral. 

Apesar da importância do NER para os seres vivos, muitos organismos ainda são pouco 

estudados em relação a este sistema. Dentre estes organismos está o protozoário Trypanosoma 

evansi, um parasita que causa uma doença conhecida por “Surra” e afeta uma grande variedade 

de animais domésticos e selvagens. Sabendo que o NER contribui para a manutenção celular, 

estudos sobre este sistema de reparo em tripanossomatídeos podem auxiliar no desenvolvimento 

de tratamentos para doenças causadas por esses parasitos. 

Sendo assim, o projeto teve como objetivo conhecer melhor a proteína CSB de T. evansi. 

Para isto, as sequências de aminoácidos das proteínas codificadas pelos genes TevCSB e TcCSB 

(alelo esmealdo-like) foram encontrados em um banco de dados e comparadas para analisar a 

similaridade entre elas. Também foi realizado a localização de domínios presentes nestas 

proteínas através de ferramentas de bioinformática. Além disso, um plasmídeo recombinante 

contendo o gene TevCSB (aqui chamado de pGEM-TevCSB) e o um vetor para expressão de 

proteínas em T. cruzi (pROCK) foram clivados. Após isto, o gene TevCSB e o vetor pROCK 

foram submetidos a uma reação de ligação com o objetivo de construir o plasmídeo recombinante 

pROCK-TevCSB. Este plasmídeo será introduzido em células de T. cruzi selvagens e deficientes 

para o seu próprio gene CSB (TcCSB) com o objetivo realizar estudos funcionais da expressão de 

TevCSB em T. cruzi. Como resultados deste trabalho, os alinhamentos entre as proteínas 

mostraram que TevCSB e TcCSB apresentam 57.0% (719/1262) de identidade e 67.7% 

(854/1262) de similaridade. Os domínios destas proteínas também foram identificados, sendo eles 

domínio de ligação ao ATP da superfamília helicase ½, domínio N-terminal relacionado à SNF2, 

domínio C-terminal helicase. Em relação à construção do plasmídeo pROCK-TevCSB, as 

clivagens de pGEM-TevCSB e do vetor pROCK foram realizadas, bem como as reações de 

ligação de pROCK ao gene TevCSB. No entanto, bactérias Escherichia coli transformadas com o 
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produto desta ligação não apresentaram o plasmídeo recombinante pROCK-TevCSB. Sendo 

assim, são necessários mais tentativas ou até mesmo o desenvolvimento de novas estratégias para 

a construção do plasmídeo de interesse.  

 
  


