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Resumo 

A esquistossomose é uma doença tropical negligenciada que afeta mais de 240 milhões 

de pessoas em 78 países. Apesar dos esforços para erradicação da doença, fatores como 

baixa cobertura dos programas de tratamento quimioterápico, métodos diagnóstico pouco 

sensíveis e reinfecções em regiões endêmicas, constituem desafios para o controle da 

transmissão. O desenvolvimento de vacinas contra schistosomas constitui uma ferramenta 

alternativa de combate à doença, porém, a identificação de antígenos protetores tem sido 

um grande desafio. Neste sentido, destaca-se o modelo de auto cura da infecção em 

macaco Rhesus (Macaca mulatta), no qual observa-se eliminação de parasitos após uma 

resposta humoral direcionada às interfaces do parasito, como tegumento e secreções da 

glândula esofagiana. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo geral a 

caracterização proteômica em larga escala de produtos da glândula esofagiana e demais 

secreções do trato alimentar de S. mansoni para proposição de novos alvos vacinais. Uma 

abordagem quantitativa avaliou a presença de proteínas de interface em homogenato 

solúvel de vermes adultos, revelando uma baixa representatividade de moléculas de 

interesse nessa fração. A partir disso, um método de enriquecimento tecidual foi utilizado 

para a análise detalhada do esôfago de vermes machos adultos. As análises shotgun 

quantitativas apontaram 628 grupos de proteínas enriquecidos na região esofagiana, 

incluindo Microexon genes (MEG), hidrolases, glicosil transferases e proteínas para 

transporte vesicular. Ademais, essa abordagem permitiu a detecção de proteoformas de 

MEGs geradas por substituição e/ou deleção de resíduos de aminoácidos. Nove proteínas 

expressas na glândula esofagiana foram selecionadas para quantificação absoluta por 

QconCAT. A MEG-12 apresentou a maior concentração entre os alvos quantificados. A 

estimativa do número de cópias por célula das proteínas secretadas sugere que tais 

moléculas constituem alvos abundantes neste subproteoma. Por último, a caracterização 

proteômica do sobrenadante de cultura de S. mansoni resultou na detecção de um 

repertório expandido de proteínas do trato alimentar, incluindo MEGs esofagianas, 

reforçando a eventual exposição das secreções nessa interface parasito-hospedeiro. Em 

conjunto, as abordagens proteômicas de caracterização da região esofagiana e trato 

alimentar de S. mansoni resultaram na identificação de moléculas com potencial aplicação 

biotecnológica no desenvolvimento de vacinas, bem como alvos terapêuticos. 
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Abstract 

Schistosomiasis is a neglected tropical disease that affects over 240 million people in 78 

countries worldwide. Despite the recent efforts to eradicate the disease, the poor coverage 

of mass drug administration programmes, low sensitivity diagnostic tests and reinfections 

in endemic areas compose the major challenges to control the transmission. Vaccine 

development is thought to be an alternative tool to fight the disease, although discovery 

of protective antigens has proven a difficult task. Nevertheless, the self-cure response 

exhibited by Rhesus macaque (Macaca mulatta) may serve as the basis for discovery of 

protective vaccine candidates. In this experimental model of schistosomiasis, parasites 

are killed and the infection cleared after a strong humoral response against schistosome 

interfaces such as the tegument and oesophagus. In this context, the present work aimed 

to characterize the Schistosoma mansoni oesophageal region using quantitative 

proteomics to propose new vaccine candidates. Initially, shotgun analysis revealed that 

proteins originated from parasite interfaces are the least abundant in a soluble worm 

antigen preparation (SWAP). We circumvented that by manually dissecting the 

oesophagus of adult male worms allowing for the enrichment of oesophageal gland 

constituents. A total of 628 protein groups were detected significantly enriched in the 

region of interest including 10 proteins encoded by Microexon genes (MEG), hydrolases, 

glycosyltransferases and proteins involved in vesicular transport. Furthermore, MEG 

proteoforms generated by amino acid substitution and/or deletion were detected, 

indicating structural plasticity of such molecules. Nine glandular proteins were quantified 

using QconCAT revealing MEG-12 as the most abundant. The calculated protein 

concentrations were used to estimate the number of protein copies per cell revealing that 

the secreted molecules are of high abundance in this subproteome. At last, the proteomic 

analysis of S. mansoni culture supernatant resulted in an expanded repertoire of proteins 

from the alimentary tract. Those included oesophageal MEGs, reinforcing that the 

secreted molecules are exposed in this host-parasite interface. Altogether, the quantitative 

proteomic analyses of the S. mansoni oesophageal region and alimentary tract revealed a 

new set of proteins that would repay attention for a rational selection of vaccine 

candidates or new targets for drug development.  
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1.1. Aspectos gerais e panorama da esquistossomose no Brasil e no mundo 

A esquistossomose é uma doença tropical negligenciada que acomete cerca de 240 

milhões de pessoas em 78 países ao redor do mundo (WHO, 2017b). É causada por 

trematódeos, do filo Platelminto e da família Schistosomatidae. Cinco espécies são 

capazes de infectar e completar seu ciclo biológico em humanos, sendo três delas 

responsáveis pela maioria dos casos registrados: Schistosoma mansoni, S. haematobium 

e S. japonicum.  

A transmissão e propagação da esquistossomose estão diretamente relacionadas à 

condições sanitárias inadequadas, incluindo falta de acesso à água potável. Logo, as áreas 

de risco constituem principalmente comunidades pobres de países em desenvolvimento 

localizados nas regiões tropicais e subtropicais do globo (Figura 1.1). A esquistossomose 

mansônica, em particular, é endêmica na América do Sul e Central, Oriente médio e 

África (COLLEY et al., 2014;  GRYSEELS et al., 2006). Estima-se que mais de 700 

milhões de indivíduos vivam atualmente em áreas endêmicas sob risco de infecção 

(WHO, 2017d).  

Figura 1.1. Distribuição da esquistossomose no mundo (2012). Distribuição e prevalência da 

esquistossomose segundo WHO (2017b). Cinco espécies são responsáveis pela ocorrência dos casso em 

humanos: S. mansoni (África, Brasil, Caribe, Oriente Médio, Suriname e Venezuela), S. japonicum (China, 

Indonésia e Filipinas), S. mekongi (Cambodia e Laos), S. guineensis/intercalatum (África central) e S. 

haematobium (África, Córsega e Oriente Médio). 
Adaptado de http://www.who.int/schistosomiasis 

 

http://www.who.int/schistosomiasis
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 Clinicamente a esquistossomose pode ser classificada como doença de fase aguda 

e fase crônica. A fase aguda ocorre em resposta à penetração das formas infectantes 

larvais, denominadas cercarias, podendo ser sintomática (febre, rubor e coceira no local 

da penetração) ou não. Em humanos, a fase crônica se inicia a partir do sexto mês de 

infecção e pode se estender durante toda a vida do indivíduo. Os vermes vivem em média 

3-10 anos na corrente sanguínea do hospedeiro mamífero, podendo alcançar até quatro 

décadas (CHABASSE et al., 1985;  WARREN et al., 1974). A severidade dos sintomas 

e danos da infecção crônica são proporcionais ao número de vermes e refletem o efeito 

de uma resposta inflamatória contra os ovos que se alojam nos órgãos do hospedeiro 

vertebrado, e não aos vermes propriamente ditos.  

Os sítios de oviposição são espécie-específicos e a esquistossomose pode se 

manifestar tanto na forma urogenital, em infecções por S. haematobium, ou na forma 

intestinal, causada pelas demais espécies (WHO, 2017b). Na forma intestinal da doença, 

o processo inflamatório crônico pode ocasionar danos graves e irreversíveis ao tecido 

hepático, baço e intestinos. Por sua vez, a infecção urogenital pode levar à fibrose da 

bexiga, ureter e, em casos mais avançados, danos renais (WHO, 2017b). Eventualmente, 

a evolução da esquistossomose urogenital pode resultar no desenvolvimento do câncer de 

bexiga, o que faz o S. haematobium ser classificado no Grupo 1 de carcinógenos 

biológicos (BRINDLEY; DA COSTA; SRIPA, 2015).  

Mais 200.000 mortes anuais são atribuídas às infecções por schistosomas na 

África subsaariana. No Brasil, FERREIRA; SILVA (2007) estimaram uma média de 

aproximadamente 600 mortes anuais, entre 1980-2003. Recentemente, o relatório do 

Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde reportou uma média de 

505 óbitos entre 1995-2015 no país; sendo cerca de 2/3 dos óbitos registrados no nordeste, 

com destaque para o estado de Pernambuco, responsável por 1/3 do total das mortes (MS; 

SVS; SIM, 2016). É importante ressaltar que a escassez de informações nos registros de 

óbitos, especialmente em regiões pobres onde a prevalência da esquistossomose é maior, 

pode afetar a precisão destas estimativas.  

No entanto, mais do que fatal, a esquistossomose encontra-se atrelada à uma alta 

morbidade. O impacto socioeconômico gerado tanto pela esquistossomose quanto outras 

doenças tropicais negligenciadas é alarmante. O índice DALY (Disability-adjusted life 
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years) é um indicador de morbimortalidade calculado em função dos anos de vida 

perdidos pela morte prematura (YLL, years of life lost) somados aos anos vividos com 

incapacidade (YLD, years of life lived with disability). Em 2015, o DALY somado para 

14 das 20 maiores doenças tropicais negligenciadas alcançou 25.135,59 (mil) anos de 

vida perdidos, sendo a esquistossomose a segunda patologia com maior índice (Tabela 

1.1). Sob uma perspectiva mais ampla, HOTEZ; FENWICK (2009) estimaram que a 

morbidade causada pela esquistossomose alcançou níveis comparáveis à malária, 

tuberculose e talvez até a AIDS, em território africano. 

Tabela 1.1. DALY das principais doenças tropicais negligenciadas. 

Doença 

2015 2010 

YLL (milhares) YLD (milhares) DALY = YLL + 

YLD (milhares) 

DALY (milhares) 

Geohelmintíases 449,5 3994,0 4443,5 5043 

Ascaridíase 225,3 869,4 1094,7 1254 

Tricuríase - 542,8 542,8 630 

Ancilostomíase - 1739,6 1739,6 3159 

Esquistossomose 1042,2 2471,7 3513,9 3971 

Dengue 1848,8 761,3 2610,1 1243 

Filariose - 2070,9 2070,9 2740 

Cisticercose 1258,3 598,1 1856,36 503 

Raiva 1672,0 0,1 1672,2 2294 

Leishmaniose 1310,7 45,7 1356,5 3754 

Oncocercose - 1135,6 1135,6 564 

Trematodíase 

transmitidas por 

alimentos 

224,1 842,2 1066,3 665 

Equinococose 568,2 73,2 641,4 600 

Hanseníase 457,7 31,0 488,6 215 

Doença do sono 368,7 3,0 371,7 1346 

Tracoma - 279,0 279,0 308 

Doença de 

Chagas 
189,7 63,0 252,7 499 

YLL: anos de vida perdidos; YLD: anos vividos com incapacidade; DALY: anos de vida ajustados pela 

incapacidade. Fonte MITRA; MAWSON (2017) 

 

Com o objetivo de suprimir a morbidade associada à doença a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) elegeu 52 países de alto risco para realização de tratamento 

quimioterápico preventivo. Ao todo, mais de 206 milhões de pessoas devem ser 

submetidas ao programa de tratamento em massa, das quais 1.535.838 estão em território 

brasileiro (WHO, 2017a). Porém, em total contradição, desde que o Brasil assumiu o 

compromisso de erradicar a esquistossomose, em 2011 (MS; SVS, 2012), o número de 
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indivíduos necessitando tratamento tem aumentado gradativamente ao passo que a 

população tratada reduz vertiginosamente. Logo em 2011, o Ministério da Saúde repassou 

um adicional financeiro de R$ 3,2 milhões aos municípios prioritários, porém, dados 

reportados à OMS revelam que a cobertura do tratamento caiu de 2,7% (2010) para 1,8% 

(2011); chegando a 0,2% no último levantamento feito em 2016 (WHO, 2017a).  

Enquanto em alguns países, como o Brasil, a esquistossomose pode estar sendo 

cada vez mais negligenciada, outras partes do mundo estão preocupadas com sua 

expansão. Fatores como aquecimento global (GITHEKO et al., 2000) e ecoturismo 

(CLERINX; VAN GOMPEL, 2011) vem contribuindo com o surgimento de casos em 

regiões antes não-endêmicas, principalmente na Europa. Alguns autores já tem tratado a 

esquistossomose como uma ameaça real aos países sul-europeus mediterrâneos (DE 

LAVAL et al., 2014).  

 

1.2. Ciclo biológico de Schistosoma mansoni 

Os Schistosomas possuem um ciclo de vida heteroxeno compreendido pela 

passagem por um caramujo - hospedeiro intermediário - e um mamífero permissivo como 

hospedeiro definitivo - aqui representado pelo homem (Figura 1.2). A infecção do 

hospedeiro definitivo se dá pelo contato com água doce contaminada com as cercarias 

(formas infectantes larvais) periodicamente liberadas por caramujos infectados. Por meio 

das secreções ricas em enzimas proteolíticas e imunomoduladores produzidas pelas 

glândulas pré e pós acetabulares (CURWEN et al., 2006;  LIU, M. et al., 2015), as 

cercarias rompem a barreira cutânea (HANSELL et al., 2008) e evadem os mecanismos 

de defesa do hospedeiro. Imediatamente após este processo, as larvas se transformam em 

esquistossômulos, os quais alcançam a corrente sanguínea e migram no sistema 

circulatório, passando pelo coração e pulmões até alcançarem a veia porta.  

Alterações morfológicas como alongamento corporal e estreitamento de diâmetro 

são fundamentais e possibilitam a passagem dos esquistossômulos por capilares durante 

a migração. Em média este processo leva aproximadamente 3-4 dias de residência cutânea 

e 6-7 dias para o pico de parasitos nos pulmões; enquanto o estabelecimento da infecção 

porta-hepática se dá principalmente após 7-21 dias de infecção (WILSON, R. A., 2009). 
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Após o 28° dia de infecção os vermes já atingiram a maturação sexual, iniciam o 

acasalamento e migram até o plexo venoso mesentérico, onde iniciam a oviposição. As 

fêmeas são ligeiramente maiores que os machos adultos (1,2-1,6 e 1 cm, respectivamente) 

Figura 1.2. Ciclo biológico de Schistosomas. Schistosomas possuem ciclo heteroxeno com passagem pelo 

hospedeiro intermediário invertebrado (e.g. caramujos Biomphalaria spp.) e hospedeiro vertebrado 

mamífero (e.g. homem). Cercarias liberadas pelos caramujos penetram ativamente na pele do hospedeiro 

vertebrado e se transformam em esquistossômulos. Após migração no sistema circulatório, estes se alojam 

na vasculatura porta-hepática. Vermes adultos acasalados migram para as veias mesentéricas superiores (S. 

mansoni), inferiores (S. japonicum) ou vasculatura pélvica (S. haematobium) para oviposição. De acordo 

com a espécie, parte dos ovos será eliminada junto as fezes ou urina. Ao atingirem coleções hídricas, os ovos 

eclodem liberando os miracídios. Estas larvas infectam novos caramujos e transformam-se em esporocistos 

primários, secundários e, por fim, novas cercarias. 
Adaptado de WENDT; COLLINS (2016) 
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e produzem de centenas à milhares de ovos diariamente, dependendo da espécie 

(GRYSEELS, 2012). Nesta etapa, a reprodução é sexuada e ocorre a partir da liberação 

de espermatozoides no canal ginecóforo do macho, onde a fêmea encontra-se alojada, 

permitindo a fecundação dos ovócitos e dando origem ao zigoto (DEWALICK; 

TIELENS; VAN HELLEMOND, 2012).  

Aproximadamente metade dos ovos produzidos diariamente acabam confinados 

em órgãos vizinhos à vasculatura parasitada (e.g. fígado ou bexiga). No caso de S. 

mansoni, a secreção de antígenos solúveis dos ovos retidos no tecido hepático induzem 

inflamação periovular, resultando em granulomas e fibrose hepática (GRYSEELS, 2012). 

A perpetuação deste processo por uma infecção crônica pode levar à hipertensão portal, 

ascite e aumento nas dimensões do fígado e baço; caracterizando o quadro clínico de 

hepatoesplenomegalia causado pela esquistossomose mansônica. Em paralelo, a outra 

parte dos ovos produzidos pelos vermes consegue alcançar a luz intestinal. Provavelmente 

em decorrência de uma inflamação periovular e consequente aumento da permeabilidade 

dos vasos, os ovos se deslocam por meio do epitélio intestinal e são eventualmente 

eliminados em meio às fezes (LENZI et al., 1991). Caso os dejetos de indivíduos 

infectados entrem em contato com coleções hídricas, os ovos eclodem liberando 

miracidios, a larva infectante do hospedeiro intermediário.  

Cada espécie de schistosoma é capaz de infectar espécies distintas de caramujos 

dos gêneros Biomphalaria (S. mansoni), Bulinus (S. haematobium) e Oncomelania (S. 

japonicum) (GRYSEELS, 2012). Após penetração nos tecidos do caramujo, o miracídio 

migra até o hepatopâncreas do molusco e se transforma em esporocisto primário, que por 

sua vez se diferencia em esporocisto secundário. Os esporocistos secundários seguem 

ciclos de reprodução assexuada dando origem às cercarias. O desenvolvimento e 

reprodução no hospedeiro invertebrado leva de quatro a seis semanas. Após esse período, 

as cercarias são liberadas na água indo de encontro ao hospedeiro definitivo por meio de 

estímulos químicos (CURWEN et al., 2006), assim, reiniciando o ciclo. 

 

1.3. Diagnóstico e tratamento da esquistossomose 

O diagnóstico da esquistossomose pode ser realizado por métodos diretos e 

indiretos. O padrão ouro é a detecção de ovos pelo método Kato-Katz (KATZ; CHAVES; 
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PELLEGRINO, 1972) embora testes imunológicos e de biologia molecular como ELISA 

e PCR (PONTES; DIAS-NETO; RABELLO, 2002) estejam estabelecidos.  

A detecção de anticorpos circulantes por ELISA é relativamente mais sensível do 

que os exames cropológicos e podem ser empregados em larga escala (ALARCON DE 

NOYA et al., 2007;  SORGHO et al., 2005). A escolha dos antígenos é determinante na 

especificidade de sensibilidade dos testes imunológicos. Preparações de antígenos 

solúveis de ovos, cercarias, vermes adultos, e antígenos catódicos/anódicos de origem 

instestinal de parasitos, estão entre as principais formulações antigênicas utilizadas na 

captura de anticorpos circulantes (ORTU et al., 2017;  VAN DAM et al., 2004;  

WEERAKOON et al., 2015). Entretanto, a maior limitação dos métodos imunológicos 

está relacionada à incapacidade de discriminação entre infecções correntes de contágios 

anteriores. 

O método de Kato-Katz por sua vez possui alta especificidade e é quantitativo, 

apesar de possuir baixa sensibilidade em regiões de baixa prevalência ou na detecção de 

baixas cargas parasitárias (ENK et al., 2008).  Estima-se que vinte a trinta por cento das 

infecções ativas passem despercebidas em exames rotineiros para detecção de ovos em 

fezes e urina (CARABIN et al., 2005;  DE VLAS et al., 1997;  KITTUR et al., 2016;  

SAVIOLI et al., 1990), o que contribui para o diagnóstico tardio da doença e evolução 

do comprometimento visceral. Testes mais sensíveis são altamente recomendados, porém 

são pouco utilizados em campo principalmente pelo alto custo (STANDLEY et al., 2010). 

Estima-se que a adoção de metodologia com maior sensibilidade poderia revelar valores 

de prevalência três a dez vezes maiores do que previamente estabelecido (COLLEY; 

ANDROS; CAMPBELL, 2017). 

O praziquantel é a única droga atualmente disponível no mercado para tratamento 

da esquistossomose e exibe uma taxa de cura de 85-90% (ROLLINSON et al., 2013). O 

composto atua de forma mais eficiente em vermes adultos, e seu mecanismo de ação não 

está totalmente elucidado. Felizmente, as três espécies principais S. mansoni, S. 

japonicum e S. haematobium são sensíveis à droga (CHEN, 2005;  DANSO-APPIAH et 

al., 2008;  LIU, R. et al., 2011). A administração do praziquantel (40mg/Kg) é, portanto, 

o método de escolha tanto para o tratamento de casos isolados ou administração em massa 

pelos programas de quimioterapia preventiva desenvolvidos pela OMS.  
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Em 2001, a Assembleia Mundial de Saúde recomendou, por meio da resolução 

WHA54.19, que os países membros garantissem o acesso à medicação e promovessem 

medidas preventivas para o controle da esquistossomose. Apesar da meta mínima 

estabelecer o tratamento de pelo menos 75% de todas as crianças em risco de morbidade, 

os relatórios ao final deste período indicavam uma cobertura de apenas 8.2%. Em 2012, 

uma nova resolução (WHA 65.21) sugeriu a criação de normas para certificação da 

efetiva erradicação da doença e ampliação dos programas de tratamento. O relatório de 

2016 indicou aproximadamente quarenta por cento de cobertura (WHO, 2017b); um 

aumento alcançado em grande parte devido às doações de praziquantel (WHO, 2017c). 

No entanto, mesmo os países que alcançaram cobertura total no tratamento não obtiveram 

sucesso no controle da transmissão (ASSARE et al., 2016;  RUJENI et al., 2017). Este 

cenário reforça que fatores como reservatórios naturais do parasito, condições sanitárias 

inapropriadas e baixa conscientização da população devem ser considerados pelas 

estratégias de combate à doença.  

A disponibilidade e uso de apenas uma droga para eliminação da doença tem 

levantado questões acerca da indução de parasitos resistentes. Mesmo sem evidências 

claras em regiões endêmicas (VALE et al., 2017), a resistência ao praziquantel já foi 

demonstrada experimentalmente (DOENHOFF et al., 2002;  MWANGI et al., 2014). 

Como seu mecanismo de ação é desconhecido os testes de resistência são 

majoritariamente baseados na falha clínica da droga. No entanto, estas observações 

devem ser cautelosas. Em áreas de reinfecção, por exemplo, é comum que indivíduos 

apresentem vermes adultos, provenientes de um contágio antigo, e esquistossômulos, 

provenientes de infecções recentes, ao mesmo tempo. Nestes casos, o tratamento com 

praziquantel eliminaria apenas parasitos adultos e a reavaliação indicaria uma carga 

remanescente de vermes, podendo ser erroneamente interpretada como ineficiência da 

droga (KING et al., 2011). 

Contudo, outras limitações estão associadas ao tratamento com praziquantel. Uma 

vez que a droga não tem efeito significativo sobre esquistossômulos a eliminação dos 

parasitos só ocorre após o início da oviposição. Assim, o tratamento é efetivo na 

interrupção de uma infecção em curso mas é ineficiente na prevenção das lesões causadas 

pelos ovos depositados no hospedeiro. Além disso, o fato do praziquantel não prevenir 
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reinfecções não confere proteção à população das áreas de risco, a qual será 

continuamente exposta à infecção, ovos e o processo inflamatório associado. Nesse 

sentido, o desenvolvimento de vacina tem sido idealizado como uma alternativa capaz de 

interromper o ciclo de (re) infecções e prevenir as lesões causadas pelos ovos.  

 

1.4. Desenvolvimento de vacinas: histórico e desafios 

Frente aos desafios e limitações das abordagens quimioterápicas para controle 

e/ou erradicação da esquistossomose o desenvolvimento de vacinas como ferramentas de 

controle tem sido idealizado, entretanto, o progresso nessa área tem se mostrado lento. 

Os primeiros trabalhos que tentaram induzir uma resposta protetora investiram na 

utilização de preparações antigênicas totais, ou componentes isolados, de vermes adultos 

(HAYUNGA et al., 1985;  MURRELL; DEAN; STAFFORD, 1975;  SADUN; LIN, 

1959).  

Uma vez constatada a ineficácia dos extratos totais (proteção conferida <50%) 

iniciciou-se a busca por antígenos chaves ou mecanismos essenciais sobre os quais as 

vacinas deveriam atuar. Nesse sentido, o estudo de modelos de imunidade concomitante 

em macacos Rhesus (Macaca mulatta) – no qual se podia observar resistência à uma 

segunda infecção (SMITHERS; TERRY, 1969) – foi apontado como um dos caminhos 

para desenvolvimento de novas vacinas. Devido às questões éticas, os estudos com 

macacos Rhesus foram dificultados antes de se alcançar uma caracterização imunológica 

aprofundada. Como alternativa, foi demonstrado que camundongos também 

desenvolvem imunidade após infecções crônicas (DEAN et al., 1978) e essa proteção 

pode ser transmitida passivamente pelo soro (SHER; SMITHERS; MACKENZIE, 1975); 

no entanto a alta mortalidade e morbidade neste modelo constituem sérias limitações. 

Em meio a poucos avanços, a viabilidade no desenvolvimento de uma vacina 

efetiva foi demonstrada com a imunização de camundongos e primatas com cercarias 

atenuadas, com taxas de proteção superiores a 90 e 85%, respectivamente (KARIUKI et 

al., 2004;  MOUNTFORD; ANDERSON; WILSON, 1996). Todavia, este regime de 

imunização requer múltiplas vacinações e pouco progresso foi feito na caracterização dos 

antígenos protetores. Diferentes tecnologias desenvolvidas entre 1980-1995 foram 
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empregadas em ensaios para seleção de alvos, bem como variações nas formulações, 

contudo sem grandes avanços (WILSON, R. A.; COULSON, 2006). De fato, a falta de 

informações genômicas foi um fator agravante para a escassez de novos candidatos 

vacinais no final do século 20. Este cenário, no entanto, começou a ser revertido tão logo 

abordagens de sequenciamento genômico começaram a ser empregadas em S. mansoni. 

Atualmente existem pelo menos três candidatos vacinais sendo utilizados em 

testes clínicos. Com foco na forma urinária da doença causada por S. haematobium, uma 

formulação de glutationa S-transferase recombinante, Sh28GST (Bilhvax), foi submetida 

à ensaios clínicos de fase 1 e 2, destacando que a administração é segura e pode reduzir 

consideravelmente a presença de ovos no trato urinário (RIVEAU et al., 2012). Contudo, 

os resultados da fase 3 realizada entre 2009-2012 não foram publicados. Dois outros 

imunógenos foram propostos para a esquistossomose mansônica encontram-se nas fases 

iniciais de testes, a tetraspanina 2 (TSP-2) e Sm14 (TENDLER; ALMEIDA; SIMPSON, 

2015). Em modelos murino de infecção, a imunização com TSP-2 exibe uma eficácia em 

torno de 57% na redução da carga parasitária (TRAN et al., 2006). TENDLER et al. 

(1996) reportaram uma taxa de proteção de até 67% em animais imunizados com Sm14 

recombinante. No entanto, por uma iniciativa da OMS, esta formulação juntamente à 

cinco outros candidatos vacinais (Sm28GST, cadeia pesada de miosina, paramiosina, 

triose-fosfato isomerase e Sm23) foi novamente testada e, assim como os outros 

candidatos, não conferiu a proteção mínima desejada de 40% (MERRIFIELD et al., 

2016). Um terceiro candidato, a calpaína (Sm-p80) deve ser submetida a ensaios clínicos 

em breve. Este antígeno exibiu uma eficácia de 25% e 40% na redução do número de S. 

haematobium e S. mansoni, em babuínos, respectivamente, e 48% em hamster 

(KARMAKAR et al., 2014).  

Ao menos vinte e um candidatos vacinais para S. mansoni são descritos na 

literatura com alegações de algum grau de proteção após administração em formulações 

simples ou mistas (MERRIFIELD et al., 2016;  TEBEJE et al., 2016;  WILSON, R. A.; 

COULSON, 2006). Nota-se que mais da metade das moléculas propostas correspondem 

à proteínas intracelulares, confinadas à compartimentos inacessíveis ao sistema imune do 

hospedeiro. Os mecanismos pelos quais tais antígenos poderiam desencadear uma 

resposta protetora nunca foram propriamente discutidos, o que leva à uma descrença no 
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potencial protetor destas moléculas. De fato, muitas delas são altamente abundantes no 

extrato solúvel de vermes adultos (NEVES et al., 2015) e falharam em testes vacinais 

anteriores. 

Outro fator importante que deve ser considerado no desenvolvimento de vacinas 

é o modelo experimental utilizado. Uma revisão recente aponta sérias limitações que 

devem ser consideradas e, preferencialmente, investigadas no modelo murino de infeção 

(WILSON, R. A.; LI; CASTRO-BORGES, 2016). Os autores ressaltam que a eficiência 

média de maturação dos vermes em modelo neste modelo é de apenas 32%, já que a maior 

parte dos esquistossômulos morre durante a migração como resultado do rompimento dos 

capilares pulmonares. Este fenômeno poderia eventualmente ser amplificado a partir de 

processos inflamatórios desencadeados pela imunização, levando à um maior 

extravasamento de esquistossômulos para o espaço alveolar e, por conseguinte, uma 

redução do percentual de parasitos sobreviventes. No entanto, este mecanismo seria 

essencialmente inespecífico e sem indução de resposta humoral protetora. 

Por outro lado, a imunização com cercarias irradiadas resulta numa resposta 

dependente de anticorpos específicos; o que muito provavelmente explica a maior taxa 

de proteção observada dentre todas as formulações vacinais. A administração sucessiva 

com estes antígenos promove um efeito aditivo, estimula células Th2 e aumenta as 

respostas dependentes de anticorpos, fazendo com que a proteção possa ser transferida 

passivamente entre indivíduos por meio do soro. Mais importante, este modelo utiliza um 

intervalo de cinco semanas entre a última imunização e o desafio. Neste período, os 

mecanismos de proteção inespecíficos (e.g. inflamação pulmonar) retrocedem, o que 

permite concluir que a proteção observada é resultado de uma resposta específica 

induzida.  

Usualmente, o intervalo entre o término da administração das formulações 

vacinais e o desafio são de 10-15 dias, permitindo que os mecanismos de proteção 

inespecíficos atuem significativamente na eliminação de parasitos na fase pulmunar. De 

fato, reduções drásticas nas taxas de proteção foram observadas para os antígenos Sm29 

e Sm22.6 após ampliação desse intervalo para 30 dias (WILSON, R. A. et al., 2016). 
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Em contrapartida, um modelo de infecção pouco compreendido pode servir de 

base para a seleção de novos candidatos vacinais. Além da imunidade concomitante 

observada em macaco Rhesus, estes primatas exibem uma curiosa capacidade de eliminar 

a infecção em um curto espaço de tempo (WILSON, R. A. et al., 2008). Neste modelo, a 

população de vermes adultos S. mansoni se estabelece, alcança maturidade sexual, inicia 

a oviposição até que, a partir da 12ª um declínio gradual dos sinais da infecção é 

observado. A análise dos vermes remanescentes recuperados ao término do experimento 

evidencia claros sinais de comprometimento na capacidade de absorção de nutrientes, 

devido à atrofia do epitélio intestinal e aspecto pálido, tamanho reduzido e degeneração 

fisiológica. Ensaios de imunoproteômica revelaram uma alta reatividade dos soros dos 

animais à proteínas tegumentares e do trato intestinal dos parasitos.  

Evidências de que a resposta de auto cura do Rhesus compromete as funções da 

glândula esofagiana foram acumuladas em trabalho recente totalmente focado na porção 

anterior do trato alimentar de S. japonicum (LI et al., 2015). Além de alterações 

macroscópicas descritas no trabalho de 2008, a análise por microscopia eletrônica revelou 

que vermes de ambos os sexos apresentavam alterações estruturais e funcionais 

importantes no esôfago do parasito. Observou-se uma completa obstrução do lúmen do 

esôfago de forma a impedir o fluxo do sangue ingerido. Além disso, as extremidades 

luminais das projeções citoplasmáticas apresentavam aumento de volume devido ao 

acúmulo de vesículas resultante do bloqueio dos mecanismos de secreção. Ademais, a 

sobreposição das imagens de microscopia confocal evidenciou a co-localização de sete 

proteínas secretadas pela glândula esofagiana com regiões reativas ao antissoro de 

Rhesus. Portanto, a confirmação de que secreções esofagianas constituem alvos da 

resposta protetora exibida pelo macaco Rhesus abre caminho para os estudos que buscam 

expandir o repertório de candidatos vacinais que resultem na eliminação dos parasitos. 

 

1.5. Era pós-genômica e o estudo do proteoma de S. mansoni 

A percepção sobre a importância no conhecimento do genoma e sua expressão 

gênica em Schistosoma mansoni para descobrimento de alvos terapêuticos e 

desenvolvimento de vacinais já se fazia presente no início da década de 80. SIMPSON; 

SHER; MCCUTCHAN (1982) estimaram o tamanho do genoma em 270 megabases e 
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observaram que até seis por cento do seu conteúdo era composto por sequências 

repetitivas. O Projeto Genoma de Schistosoma foi lançado dez anos mais tarde por uma 

iniciativa da OMS. Em paralelo, o sequenciamento de bibliotecas de cDNA para produção 

de marcadores de sequência expressa (EST) começou a gerar algumas centenas de novas 

regiões codificadoras que em sua grande maioria não apresentavam homologia às 

sequências depositadas no GenBank (FRANCO; ADAMS; et al., 1995;  FRANCO; 

SIMPSON; PENA, 1995;  SANTOS et al., 1999). Os avanços neste período deram fôlego 

às buscas por novos candidatos vacinais. 

Em 2003, a publicação do transcriptoma de S. mansoni constitui o primeiro grande 

marco na área. Uma iniciativa de pesquisadores brasileiros e por meio de um estudo 

multicêntrico, 163.000 ESTs sequenciadas propiciaram a montagem de cerca de 31.000 

contigs, os quais, representaram aproximadamente 92% do número provável de genes 

codificadores de proteínas no genoma do parasito (VERJOVSKI-ALMEIDA et al., 

2003). O volume de dados transcrissômicos existentes naquele momento permitiu 

avanços no treinamento de algoritmos para localização de genes no genoma parcial 

disponibilizado pelo consórcio (HAAS et al., 2007).  

A primeira versão do genoma de S. mansoni foi finalmente publicada em 2009 

(BERRIMAN et al., 2009). Ao contrário da estimativa feita na década de 80, o genoma é 

formado por 363 megabases e cerca de 40% compreende regiões repetitivas. O número 

provavelmente subestimado de genes codificadores foi predito em 11.092. Dentre os 

avanços trazidos pelo sequenciamento genômico deve-se destacar a compreensão de vias 

metabólicas e identificação de transportadores e enzimas como potenciais alvos 

terapêuticos.  

Um grupo de genes de estrutura incomum constituída por micro exons (Microexon 

gene, MEG) foi também destacado na publicação original do genoma. Cerca de 75% da 

sequência codificadora das MEGs é composta por éxons de 6-36pb (21pb em média), 

majoritariamente simétricos, sugerindo que a edição por splicing alternativo poderia 

ocorrer sem rompimento da janela de leitura. De fato, a ocorrência de variantes de splicing 

foi experimentalmente confirmada para três famílias de MEGs e constitui um mecanismo 

eficiente para produção de proteformas algumas vezes estágio dependentes (DEMARCO 

et al., 2010). 
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Apesar dos avanços trazidos pela primeira versão do genoma de S. mansoni, a sua 

montagem não apresentava qualidade satisfatória. Com alto grau de fragmentação e 

>5.700 scaffolds um trabalho sistemático foi realizado para otimização do genoma e 

transcrissoma de S. mansoni. A nova versão foi composta por apenas 885 scaffolds, cerca 

de 45% dos modelos gênicos foram modificados e melhor organizados nos cromossomos 

(PROTASIO et al., 2012). Além disso, análise transcrissômica por microarranjo foi 

realizada em quatro diferentes estágios do ciclo biológico do parasito revelando seus 

padrões de expressão gênica. 

A disponibilibidade de sequências genômicas e ESTs nos bancos de dados 

proporcionou um ambiente favorável para aplicação de ferramentas proteômicas para 

estudo da biologia de schistosoma. WILSON, R. A. et al. (2004) anteciparam o potencial 

desta abordagem na identificação de proteínas de interesse para desenvolvimento de 

vacinas. Um trabalho pioneiro realizado por este grupo empregou o pré-fracionamento 

do proteoma solúvel de diferentes estágios do ciclo do parasito em géis bidimensionais, 

seguido da identificação de proteínas por espectrometria de massas (CURWEN et al., 

2004). Trabalhos subsequentes investiram na caracterização do proteoma tegumentar 

(BRASCHI; CURWEN; et al., 2006;  VAN BALKOM et al., 2005), secreções 

carcarianas (KNUDSEN et al., 2005) e de miracídio (WU et al., 2009), e proteassoma 

20S (CASTRO-BORGES et al., 2007), para citar alguns. A proposição de novos 

candidatos vacinais a partir dos dados disponibilizados por estes trabalhos serviu como 

estímulo para difusão deste novo campo de estudo. 

Desenhos experimentais mais sofisticados começaram a ser propostos com o 

passar dos anos em virtude do desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias 

proteômicas. CASTRO-BORGES; DOWLE; et al. (2011) investigaram a composição do 

tegumento empregando diferentes métodos enzimáticos para recuperação de moléculas 

de superfície em vermes vivos e quantificação relativa com marcadores isobáricos para 

detecção dos constituientes enriquecidos. No mesmo ano, a quantificação absoluta de 

proteínas do tegumento de S. mansoni foi realizada utilizando concatenação de peptídeos 

assinatura (QconCAT) (CASTRO-BORGES; SIMPSON; et al., 2011). Este estudo, 

revelou a grande contribuição de aquaporinas no proteoma do tegumento, bem como 
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TSP-2 e Sm200, em contraste à menor concentração de transportadores, mostrando-se 

útil na seleção de alvos vacinais guiada pela abundância. 

Apesar dos esforços destes pesquisadores, as plataformas de espectrometria de 

massas disponíveis naquele momento possuíam certas limitações em relação à 

instrumentação atual. No geral, os espectrômetros de massas empregados eram 

compostos por analisadores de massas por armadilha de íons, tempo de vôo (ToF) e ToF 

com refletor, com poder de resolução usualmente entre 4.000-20.000 FWHM a 1.000 m/z. 

Além disso, a utilização do método de ionização em fase sólida por dessorção a lêiser 

assistida por matriz (do inglês MALDI) pode ser também considerada um ponto negativo 

na cobertura alcançada nos estudos pioneiros. Sabe-se que a ionização de peptídeos por 

MALDI resulta majoritariamente na formação de íons com cargas únicas, [M+H]+, os 

quais possuem menor energia interna disponível para dissociação e produção de espectros 

MS/MS informativos (WALKER, 2005). Este fenômeno é embasado pelo modelo do 

próton móvel, o qual associada a participação das cargas positivas aculumadas em 

resíduos básicos e N-terminal do peptídeos no rearranjo eletrônico resultante da 

dissociação induzida por colisão (CID) do íons (BURLET et al., 1992).  

Com o foco voltado para a descoberta de novos candidatos vacinais é de grande 

interesse que as análises por espectrometria de massas alcancem boa cobertura do 

proteoma de interesse. Via de regra, as preparações utilizadas apresentam alta 

complexidade molecular e requerem a combinação de uma etapa cromatográfica seguida 

da identificação por espectrometria de massas. Nesse sentido, o emprego da tecnologia 

MALDI não seria o mais indicado uma vez que estas plataformas não apresentam 

interconectividade direta com sistemas de cromatografia líquida (LC). Nesse sentido, 

plataformas LC-MS interfaceadas por fontes de ionização por eletrospray (ESI) se 

destacam uma vez que a análise de massas é realizada à medida que os analitos são 

eluídos; preservando a separação obtida pela etapa cromatográfica (KARPIEVITCH et 

al., 2010). Sem dúvida, a continuidade dos estudos da biologia de S. mansoni utilizando 

equipamentos mais modernos, e análises em larga escala, certamente permitirá a extração 

de um volume maior de informações biológicas. 

Os avanços instrumentais na separação cromatográfia, resolução de massas, 

sensibilidade e velocidade de aquisição espectral tem permitido o desenvolvimento de 
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protocolos cada vez menos complexos e mais robustos. Em particular, uma metodologia 

denominada proteômica shotgun se resume apenas às etapas de homogeneização da 

amostra, digestão proteolítica e análise LC-MS do sobrenadante obtido. Em particular, o 

advento dos analisadores Orbitrap (HU et al., 2005) e sua capacidade de aquisição 

espectral de alta resolução e massa exata (High resolution accurate mass – HRAM; 

FWHW 500.000 a 200 m/z) (OLSEN et al., 2005) elevaram a proteômica shotgun a outro 

patamar.  

O estado da arte da combinação da cromatografia líquida de ultra eficiência 

(UHPLC) e espectrômetros de massas Orbitrap tem proporcionado a identificação de 

milhares de proteínas a partir de amostras complexas em uma única análise LC-MS/MS. 

Como exemplo, RICHARDS et al. (2015) reportaram a identificação da quase totalidade 

do proteoma de Saccharomyces cerevisiae (cerca de 4.000 proteínas) em apenas 70 

minutos de análise LC-MS, sem fracionamento prévio. O impacto deste avanço pode ser 

melhor compreendido ao considerarmos que sete anos antes DE GODOY et al. (2008) 

utilizaram fracionamento extensivo por SDS-PAGE e isoeletrofocalização, e mais de 140 

horas de análise LC-MS para se obter uma cobertura comparável.  

Análises shotgun são largamente utilizadas na fase de descoberta das 

investigações proteômicas. Nesses casos, os instrumentos operam no modo dependente 

de dados (DDA, Figura 1.3), de forma que um espectro de íons precursores (MS) é gerado 

englobando os íons detectáveis em uma determinada janela de relações massa/carga (m/z). 

Seguindo parâmetros pré-determinados, um número de íons precursores são selecionados 

de acordo com sua abundância e isolados para ativação por algum método de dissociação, 

gerando espectros dos íons produto (MS/MS) específico de cada precursor selecionado. 

Dados espectrais obtidos a partir da ativação e dissociação dos íons precursores 

são comparados ao espectros teóricos gerados pela digestão in silico de uma base de dados 

de sequências, permitindo a inferência das proteínas presentes na amostra. Num contexto 

qualitativo, em que milhares de proteínas são identificadas, informações quantitativas tem 

sido igualmente necessárias para formulação e verificação de hipóteses biológicas, as 

quais serão eventualmente validadas em experimentos subsequentes.  
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A proteômica quantitativa baseada em espectrometria de massas permite a 

quantificação molecular dos componentes detectados por meio dos dados espectrais 

obtidos tanto ao nível MS quanto MS/MS. Os métodos quantitativos são divididos em 

dois grupos: quantificação dependente de marcação e quantificação livre de marcação. 

No primeiro grupo, os peptídeo ou proteínas são marcados ou derivatizados com 

reagentes específicos capazes de distinguir os grupos experimentais analisados. Dentre as 

opções mais comuns destacam-se os marcadores isobáricos iTRAQ (ROSS et al., 2004) 

e TMT (THOMPSON et al., 2003), ou isótopos de dimetil (BOERSEMA et al., 2009). 

Nesses casos, a marcação é usualmente utilizada após o processo de digestão, ao nível de 

peptídeos. Um método alternativo e bastante versátil constitui a marcação metabólica de 

proteínas in vivo a partir da exposição dos organismos estudados à uma fonte de isótopos 

estáveis de aminoácidos, numa abordagem denominada SILAC (ONG et al., 2002).  

Figura 1.3. Aquisição de espectros em modo dependente de dados. Representação de um ciclo de 

aquisição por DDA Top3. Inicialmente a população de íons precursores é analisda e representada em um 

espectro MS. Em seguida, os íons que atendem critérios de inclusão como, intensidade mínima e carga, 

são isolados (em ordem decrescente de intensidade) e direcionados individualmente à célula de colisão 

para ativação e dissociação induzida por colisão (CID). Após dissociação, os íons produtos são detectados, 

compondo o espectro MS/MS. 

Adaptado de HOLMAN et al. (2012) 
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O segundo grupo de métodos quantitativos é composto pelos métodos que não 

dependem de marcação (label-free quantification – LFQ). Nesse caso, calculam-se os 

valores de intensidade do pico ou área sob a curva (AUC) dos íons identificados, ou na 

contagem do número de espectro-peptídeo correspondentes (do inglês, PSM) obtidos para 

cada proteína em cada amostra analisada. Dentre as vantagens dos métodos livre de 

marcação estão o menor custo, frente aos aos reagentes de marcação, e manipulação da 

amostra reduzida. Contudo, a abordagem pode demandar mais tempo de instrumentos por 

não permitirem corridas combinadas.  

O objetivo da análise quantitativa deve estar claro no momento da escolha do 

método de quantificação. Isto porque, investigações que apenas buscam detectar 

variações nos níveis de expressão de proteínas entre diferentes condições experimentais 

devem considerar métodos de quantificação relativa, como LFQ, iTRAQ, SILAC, entre 

outros. De forma alternativa, a quantificação absoluta é utilizada para determinar 

concentração e/ou número de cópias de proteínas específicas em uma preparação e podem 

ser executados pelas metodologias de QconCAT (PRATT et al., 2006), peptídeos AQUA, 

e PSAQ (BRUN et al., 2007), por exemplo.  

A aquisição espectral em análises quantitativas baseadas em espectrometria de 

massas pode também ser otimizadas de acordo com a metodologia escolhida. Plataformas 

Orbitrap, por exemplo, permitem a quantificação de milhares de peptídeos identificados 

a partir dos valores de AUC dos precursores (MS) de maneira rápida e eficiente. No 

entanto, mesmo operando em alta resolução e alto poder de resolução, a quantificação no 

nível de íons precursores não possui seletividade adequada.  

Nesse sentido, a quantificação ao nível de íons produto da ativação (MS/MS) é 

recomendada quando uma maior precisão é necessária, como em experimentos de 

quantificação absoluta e validação de biomarcadores, por exemplo. Para isso, modos 

alternativos de aquisição por monitoramento de reação paralela (PRM) e monitoramento 

de reação selecionada/múltipla (SRM/MRM) estão disponíveis em espectrômetros de 

massas Orbitrap e triplo quadrupolos (QqQ), respectivamente. Devido à seleção de íons 

em dois estágios (Figura 1.4) as análises por SRM/MRM exibem maior especificidade e 

considerável aumento de sensibilidade, mas, em contrapartida, redução no número de 
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peptídeos analisados. Além disso, a disposição linear dos componentes QqQ permite 

ciclos de aquisição mais rápidos e uma amostragem contínua de íons.  

O desenho experimental para análises por PRM e SRM/MRM dependem da 

disponibilidade de informações dos íons de interesse e, por isso, são denominados 

métodos direcionados (targeted proteomics). Dentre as informações mínimas necessárias 

estão a relação massa/carga do precursor alvo e seus íons produto mais intensos gerados 

por CID; adicionalmente, o tempo de retenção de cada peptídeo permite otimizar o 

método e agendar o período de monitoramento. 

A aquisição de dados por SRM/MRM é considerada o padrão ouro para 

quantificação absoluta de proteínas e, por isso, foi utilizada para quantificação absoluta 

de proteínas pela técnica de QconCAT (Concatamers of quantotypic peptides; Figura 1.5) 

(PRATT et al., 2006). Neste método, um gene artificial é sintetizado e codifica uma 

proteína quimérica de sequência primária formada a partir da concatenação de peptídeos 

proteotípicos, ou seja, sequências assinatura das proteínas de interessse.  

A proteína QconCAT é produzida por expressão heteróloga em Escherichia coli 

em meio contendo isótopos estáveis de aminoácidos. Após purificação e quantificação da 

QconCAT adiciona-se uma quantidade conhecida no proteoma de interesse. Após 

digestão tríptica e análise por espectrometria de massas detecta-se tanto os peptídeos 

endógenos quanto os de origem da QconCAT, os quais apresentam padrões isotópicos 

distintos, permitindo sua diferenciação. Com base na quantidade de QconCAT adicionada 

na amostra e a relação entre a abundância dos íons endógenos e aqueles liberados pela 

Figura 1.4. Análise por SRM em instrumentos triplo quadrupolo. Peptídeos são ionizados em fonte 

electrospray (ESI) e direcionados ao primeiro quadrupolo (Q1) que atua como filtro, estabilizando a 

trajetória apenas do valor m/z de interesse. O segundo quadrupolo tem função de célula de colisão, ativando 

e dissociando o íon precursor em íons produto. O terceiro e último quadrupolo (Q2) também atua como 

filtro e estabiliza a trajetória até o detector de apenas um dos íons produto formados. 

Adaptado de HOLMAN; SIMS; EYERS (2012)  



39 

 

quimera a quantificação é realizada ao nível de peptídeo, e posteriormente extrapolada 

para o nível proteico.  

A quantificação a partir de isótopos estáveis é de alto custo e pode demandar 

tempo significativo, especialmente em estudos de quantificação absoluta em larga escala. 

Neste cenário, se destacam os avanços recentes da tecnologia QconCAT baseados na 

expressão simultânea de centenas de proteínas quiméricas em sistema independente de 

células (Multiplexed efficient cell free expression of recombinant QconCAT, 

MEERCAT). Dessa forma, milhares de peptídeos referência para quantificação podem 

Figura 1.5. Fluxograma para quantificação absoluta por QconCAT. Peptídeos quantotípicos das 

proteínas de interesse são selecionados. A sequência linear de uma proteína quimérica é obtida pela 

concatenação dos peptídeos quantotípicos. Um gene sintético codificador do QconCAT é então 

sintetizado e inserido no vetor para expressão em meio SILAC. A proteína obtida após indução da 

expressão é purificada e quantificada. O QconCAT é adicionado em concentrações conhecidas na 

amostra de interesse seguindo a etapa de digestão proteolítica. A análise quantitativa por 

espectrometria de massas revela as formas pesada e leve dos peptídeos quantotípicos, provenientes 

do QconCAT e proteínas endógenas, respectivamente. A razão entre os isótopos indica a 

concentração dos peptídeos, da qual se infere a concentração das proteínas alvo.  

Adaptado de PRATT et al. (2006) 
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ser obtidos em poucas semanas para uso na quantificação em larga escala de proteomas 

complexos (TAKEMORI et al., 2017). 

 

1.6. O trato digestivo como interface parasito-hospedeiro 

Schistosomas adultos residem nos vasos sanguíneos do hospedeiro vertebrado e 

dependem de dois sítios distintos para obtenção de nutrientes, o tegumento e o trato 

alimentar. O tegumento, ou neoderme, é uma camada sincicial do citoplasma de células 

tegumentares, que se estende por toda superfície dos platelmintos, conectada aos corpos 

celulares nucleados subjacentes por meio de pontes citoplasmáticas (WILSON, R. A.; 

BARNES, 1974). Em schistosomas e outros vermes sanguíneos existe ainda uma 

bicamada lipídica extra, denominada membranocalyx, (MCLAREN; HOCKLEY, 1977) 

a qual deve ser permeada pelos nutrientes para que estes alcancem o sincício do 

tegumento. Um conjunto de transportadores transmembranares atuam no transporte de 

glicose, aminoácidos, nucleotídeos, lactato e alguns íons (Ca, Na, K, Cu), além de 

aquaporinas para o fluxo de água (SKELLY et al., 2014).  

A existência de um protocolo relativamente simples para isolamento das 

membranas externas do tegumento permitiu a caracterização extensiva dos constituintes 

desta interface do parasito-hospedeiro. Como resultado, um repertório considerável de 

proteínas expostas na superfície de vermes adultos está disponível com potencial 

aplicação em ensaios vacinais (BRASCHI; BORGES; WILSON, 2006;  BRASCHI; 

CURWEN; et al., 2006;  BRASCHI; WILSON, 2006;  CASTRO-BORGES; DOWLE; 

et al., 2011;  CASTRO-BORGES; SIMPSON; et al., 2011;  SEPULVEDA et al., 2010).  

O interesse pela caracterização do trato alimentar de schistosomas tem crescido 

na última década. Formado pela boca e esôfago, ambos na extremidade anterior, e um 

intestino absortivo que se estende até as porções finais do corpo do parasito, o duto 

alimentar é imprescindível no processamento e absorção de nutrientes a partir do sangue 

ingerido pelos parasitos. Os produtos finais da digestão juntamente com secreções do 

trato alimentar são eventualmente regurgitados e constituem o vômito do parasito; este 

processo é natural e necessário uma vez que schistosomas são protostômios. 
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Através da camada sincicial que forma a gastroderme ocorre a aborção de lipídeos, 

colesterol, peptídeos, aminoácidos e íons Ca e Fe (SKELLY et al., 2014). O fato de 

schistosomas não sintetizarem ácidos graxos e colesterol de novo antecipa que moléculas 

com funções especializadas no transporte/absorção de lipídeos sejam expressas e 

secretadas pelo epitélio intestinal. Ademais, a ocorrência de um grupo especializado de 

endo/exo peptidases e glicosidases confirma que a digestão de proteínas e carboidratos é 

realizada no lúmen intestinal. 

A inacessibilidade à gastroderme torna qualquer investigação das funções 

moleculares desempenhadas por esse tecido extremamente limitada. O emprego da 

técnica de microdissecção à lêiser para amostragem do epitélio intestinal de S. mansoni 

pode ser considerada a abordagem mais sofisticada de isolamento para estudo da 

expressão gênica no local (NAWARATNA et al., 2011). Como alternativa, a análise do 

sobrenadante de cultura tem demonstrado um desempenho satisfatório na caracterização 

de proteínas de origem no trato alimentar (CAFFREY et al., 1997;  HALL et al., 2011;  

PLANCHART; INCANI; CESARI, 2007). Isto se deve ao fato de que a regurgitação 

natural dos vermes continua acontecendo in vitro, permitindo obter uma preparação 

composta majoritariamente pelas secreções intestinais.  

No entanto, todas estas análises negligenciaram o papel central da glândula 

esofagiana nas etapas iniciais do processamento do sangue ingerido. A glândula 

esofagiana está localizada entre a boca e o intestino transverso (Figura 1.6A) do parasito, 

ao redor do tubo esofágico formado por fibras musculares circulares e longitudinais 

(Figura 1.6B). Foi descrita inicialmente como uma extensão sincicial do tegumento 

(MORRIS; THREADGOLD, 1968), mas análises ultraestruturais por microscopia 

eletrônica de transmissão, no início da década de 70, revelaram uma morfologia mais 

complexa e altamente organizada em relação à gastroderme e tegumento (DIKE, 1971). 

Duas massas celulares densamente empacotadas compreenden a porção anterior e 

posterior da glândula (Figura 1.6C e 1.6E, respectivamente); sendo a primeira cerca de 

um terço do volume da segunda (LI et al., 2013). Além disso, devido à disparidade no 

tamanho dos vermes, a glândula é maior em machos (Figura 1.6A). Ambas as massas 

possuem em seus corpos celulares nucléolos e maquinaria de síntese e exportação proteica 

proeminente (Figura 1.6C e 1.6E). Vesículas cristaloides, multilaminadas e corpos 
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discoides são transportados da porção nucleada até as extensões citoplasmáticas 

altamente populosas no lúmen esofagiano (Figura 1.6D); local onde o conteúdo dessas 

vesículas é disperso como agregados moleculares (Figura 1.6F) (LI et al., 2013). As 

invaginações citoplasmáticas no lúmen esofagiano aumentam a superfície funcional do 

esôfago em aproximadamente cinquenta vezes, no entanto isso parece não estar 

diretamente relacionado com maior processamento de sangue haja visto que o 

espaçamento entre as invaginações não permite a acomodação de células ingeridas.  

No decorrer da década de 70, poucos estudos deram continuidade à caracterização 

da região esofagiana, bem como seus mecanismos de ação (BOGITSH; CARTER, 1977;  

GOGITSH; SHANNON, 1971;  SPENCE; SILK, 1970) e, portanto, hipóteses sobre a 

função da glândula no processamento do sangue não foram estabelecidas.  

Após três décadas de total negligência sobre o tema, o primeiro produto expresso 

exclusivamente na glândula foi detectado (DILLON et al., 2007). Com o emprego da 

técnica de Whole Mount in situ Hybridization (WISH), a expressão gênica do do antígeno 

10.3 (MEG-4.1) foi revelada na porção posterior da glândula esofagiana. Em 2012 o 

segundo produto específico da glândula, VAL-7, foi detectado por WISH e 

immunocitoquímica (ROFATTO et al., 2012). Neste mesmo período, análises de 

expressão gênicas por microarranjos em estágios do ciclo biológico de S. mansoni 

revelaram que MEG-4.1 e VAL-7 são altamente expressas em esquistossômulos 

(DILLON et al., 2006;  PARKER-MANUEL et al., 2011). Este cenário sugere a ativação 

das funções da glândula para possibilitar o desenvolvimento do parasito desde o início da 

migração no sistema circulatório do hospedeiro vertebrado.  

Nos últimos anos nosso grupo vem concentrando esforços para caracterização da 

glândula esofagiana de S. mansoni e S. japonicum. Limitações quanto ao isolamento do 

tecido glandular foram parcialmente superadas pela dissecação manual do esôfago de 

vermes adultos e análise comparativa quantitativa com a região posterior do corpo do 

parasito. O emprego da microscopia confocal, num primeiro momento, seguido por 

análises de RNAseq em sequenciadores de nova geração e WISH trouxe avanços 

consistentes na caracterização composicional da glândula (LI et al., 2013;  LI et al., 2018;  

LI et al., 2014;  WILSON, R. A. et al., 2015).  
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Figura 1.6. Morfologia da região esofagiana. (A) Coloração por carmin de Langeron indicando a 

localização da glândula esofagiana e a discrepância no tamanho da glândula de machos e fêmeas. Escala: 

50µm; (B) Distribuição de F-actina revelada por coloração com faloidina-AF555.  Fibras musculares 

circulares internas (ICM) e longitudinais externas (OLM) formam o tubo esofágico. Dois enfincters, oral 

e posterior (OS e OS, respectivamente) compõem a junção do esôfago com a cavidade oral (S) e intestino 

transverso (TG). Escala: 10µm; (C) Maior aumento da glândula esofagiana anterior para visualização dos 

corpos celulares da porção anterior (AGCB) e aspecto estriado de suas extensões citoplasmáticas. Escala: 

20µm; (D) A extremidade luminal das projeções da glândula esofagiana anterior possui estrutura 

interconectada. Escala: 2µm; (E) Corpos celulares da glândula esofagiana posterior (EGCB) adjacentes à 

camada muscular do esôfago (M). Extensões citoplasmáticas no lúmen esofagiano responsáveis pela 

dispersão das secreções glandulares (PL) e desmossomo na junção do epitélio intestinal e a glândula 

posterior (DJ). Escala: 50µm; (F) TEM das extensões citoplasmáticas da glândula esofagiana posterior 

revela inúmeros corpos discoides (setas pretas) e uma vesícula cristaloide (estrela) no ponto de provável 

liberação. Linhas escuras (setas brancas) ao longo da projeções citoplasmáticas indicam estrutura 

microtubulares para transporte vesicular. Escala: 500 nm. 
Adaptado de  LI et al. (2013) 
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Um grupo de genes em particular se destacaram nas análises transcrissômicas da 

região esofagiana. Pelo menos 27 membros das 32 famílias de MEG foram detectados 

entre os transcritos mais abundantes desta região, fazendo do esôfago o maior síto de 

expressão de MEGs até o momento. Experimentos por WISH revelaram que três MEGs 

são expressas exclusivamente na glândula esofagiana anterior. A detecção de novas 

famílias de MEGs, bem como melhoras significativas em modelos de genes foram 

possíveis em nossa abordagem por RNAseq e montagem de novo (WILSON, R. A. et al., 

2015). Desse modo, é notável a vantagem dos métodos de sequenciamento em relação à 

análise por microarranjo após microdissecação à lêiser da glândula esofagiana realizada 

por NAWARATNA et al. (2014). 

Apesar de informações funcionais serem praticamente inexistentes para as MEGs, 

a produção de hidrolases lisossomais pela glândula antecipam a atuação de suas secreções 

na inativação e destruição das células ingeridas durante o repasto sanguíneo. ORCIA et 

al. (2017) demonstraram a capacidade de interação no lúmen esofagiano entre rMEG-14 

e a proteína inflamatória S100A9 produzida por granulócitos. Em vista dos diferentes 

tipos celulares ingeridos pelo parasito antecipa-se que diversas proteínas são necessárias 

durante a cascata reações no processamento de sangue. A destruição de eritrócitos e 

leucócitos ingeridos, por exemplo, é dependente de mecanismos distintos e bem 

característicos. HALL et al. (2011) utilizaram eritrócitos com membranas marcadas com 

o lipídeo fluorescente PKH-2 e observaram que a lise destas células ocorre rapidamente 

após a ingestão. Em contrapartida, os leucócitos ficam retidos na região posterior do 

lúmen esofagiano até que uma degeneração avançada destas células seja observada (LI et 

al., 2013). Como os mecanismos por trás destes fenômenos não estão elucidado a única 

forma avançarmos na sua compreensão é o aprofundamento na caracterização das 

secreções do trato alimentar.  

Se considerarmos a natureza crítica destes eventos para a sobrevivência do 

parasito fica claro que os produtos e secreções da glândula esofagiana constituem um 

grupo de moléculas de interesse biotecnológico no desenvolvimento de novas drogas e 

vacinas. Neste último caso, é importante reforçar que o lúmen esofagiano é um 

compartimento acessível aos anticorpos circulantes no hospedeiro e, portanto, vulnerável 

à uma resposta humoral (LI et al., 2013;  LI et al., 2015). Dessa forma, a caracterização 
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em larga escala e quantitativa do proteoma da glândula esofagiana ampliará 

significativamente o repertório de alvos terapêuticos úteis no combate à esquistossomose. 
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2. Objetivos 
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2.1. Objetivo geral 

Caracterizar o proteoma da glândula esofagiana e seus produtos secretados no 

trato alimentar de Schistosoma mansoni por meio da proteômica quantitativa. 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar a composição do proteoma solúvel de vermes adultos; 

 Caracterizar o proteoma da glândula esofagiana de vermes machos adultos 

empregando proteômica shotgun comparativa; 

 Quantificar proteínas específicas da glândula esofagiana por QconCAT; 

 Caracterizar o exoproteoma solúvel de S. mansoni por proteômica shotgun 

quantitativa; 
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3. Caracterização do proteoma solúvel de vermes adultos e representação de 

proteínas da interface parasito-hospedeiro 
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3.1. Metodologia 

3.1.1. Manutenção do ciclo experimental de Schistosoma mansoni 

Todas as amostras biológicas de S. mansoni utilizadas neste trabalho foram 

obtidas a partir do ciclo experimental da cepa Puerto Rico mantido na Universidade 

Federal de Ouro Preto. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética 

no Uso de Animais - CEUA, processo n° 2011/55. As formas larvais infectantes do 

hospedeiro vertebrado (cercarias) foram regularmente cedidas pelo Laboratório de 

Helmintologia e Malacologia do Instituto René Rachou (Fundação Oswaldo Cruz, Belo 

Horizonte). Todos os procedimentos descritos abaixo encontram-se no manuscrito 

“What´s in SWAP? Abundance of the principal constituents in a soluble extract of 

Schistosoma mansoni revealed by shotgun proteomics”, por NEVES et al. (2015). 

Camundongos fêmeas Balb/c com 30 dias de idade foram anestesiadas e sedadas 

a partir da administração intraperitoneal de cloridrato de cetamina (Syntec) a 8,0 mg/Kg 

e cloridrato de xilazina (Vetbrands) a 4,0 mg/Kg. Em seguida, as caudas dos animais 

foram posicionadas em tubos de aço inoxidável contendo suspensão de 250 cercarias/mL. 

Após 30 minutos de contato com 1mL da suspensão os animais foram transferidos para 

suas respectivas caixas e observados até recuperação da anestesia. Todas superfícies e 

utensílios contaminados com suspensão de cercaria foram limpos com álcool 70%.  

Após 45 dias de infecção, os camundongos foram eutanasiados para perfusão do 

sistema porta-hepático e recuperação dos vermes adultos. Para isso, os animais foram 

submetidos à administração intraperitoneal de uma superdose de cloridrato de cetamina 

(Syntec) a 24,0 mg/Kg e cloridrato de xilazina (Vetbrands) a 12,0 mg/Kg. Ademais, a 

ausência de reflexos à estímulos e redução dos sinais vitais foi verificada antes de se 

iniciar os procedimentos cirúrgicos. O sistema porta-hepático foi perfundido em meio 

RPMI-1640 tamponado com HEPES 10mM pH 7,4, contendo heparina 4 UI/mL, por 

meio de bomba peristáltica Perimax 12 (Spetec) com acesso na porção abdominal da 

artéria aorta. Uma incisão na veia porta permitiu que a coleta do perfusado, contendo os 

parasitos, em placa de Petri. Em seguida, os vermes foram lavados cuidadosamente em 

meio RPMI-1640 tamponado com HEPES 10mM pH 7,4 para remoção de sangue, pêlos 

e coágulos. 
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3.1.2. Material biológico e homogeneização 

Aproximadamente 100 pares de vermes adultos de S. mansoni foram sonicados 

em 1mL de tampão fosfato 100mM pH 7.2, contendo cloreto de sódio 150mM (PBS) e 

coquetel inibidor de proteases 1X (Sigma Aldrich, St. Louis, USA). O homogenato foi 

centrifugado a 40.000 x g por 2,5 horas, a 4℃. O sobrenadante contendo os antígenos 

solúveis (SWAP) foi recuperado para análise LC-MS. A concentração proteica do extrato 

foi determinada por interpolação a partir de uma curva de albumina do soro bovino (BSA) 

utilizando o PIERCE™ BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific, Rockford, USA). 

 

3.1.3. Digestão tríptica em solução 

Uma alíquota de 50µg do SWAP foi tamponada em bicarbonato de amônio 

100mM (AMBIC) ajustando para pH 8,3, aproximadamente. Na sequência, a amostra foi 

incubada a 56℃ por 15 minutos, na presença de 2mM de ditiotreitol (DTT; Sigma 

Aldrich), para redução dos resíduos de cisteína. Após resfriamento à temperatura 

ambiente (TA), as proteínas foram carbamidometiladas na presença de 4,5mM de 

iodoacetamida (IAM; Sigma Aldrich), por 15 minutos, ao abrigo da luz. Em seguida, a 

amostra foi diluída 2,5 vezes em água ultra pura (J.T. Baker, Center Valley, USA) e a 

concentração de AMBIC ajustada para 10mM. Tripsina (Sequencing grade modified 

trypsin; Promega, Madison, USA) foi adicionada na proporção 1 : 25 (enzima : substrato) 

e o tubo de reação foi incubado a 37℃ por 16 horas. A tripsinólise foi interrompida pela 

acidificação com ácido acético glacial ultra puro (J.T. Baker).  

A solução de peptídeo trípticos obtidas foi submetida à dessalinização em 

cartuchos de extração em fase sólida Strata C18-E (55µm, Phenomenex, Macclesfield, 

UK). Os peptídeos foram eluídos em 50% acetonitrila (MeCN; J.T. Baker) em água ultra 

pura (J.T. Baker), contendo 0,1% de ácido trifluoracético (TFA; Sigma Aldrich). 

Finalmente, o material foi concentrado no liofilizador Benchtop K (Virtis) e resuspendido 

em solução 3% MeCN / 0,1% TFA, para concentração final de 0,5µg/µL - considerando 

100% de rendimento no processo.  
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3.1.4. Aquisição de dados espectrais em plataforma UHPLC-MS/MS 

Aproximadamente 5μg do produto da digestão tríptica foram injetados no sistema 

UHPLC UltiMate 3000 UHPLC (Thermo Scientific, Bremen, Germany) sendo 

inicialmente direcionados à coluna guarda Acclaim PepMap100 C18 Nano-Trap Column 

(75 μm i.d. × 2 cm, 3 μm, 100 Å; Thermo Scientific). Os peptídeos retidos foram lavados 

por 3 minutos em 2% MeCN/0,05% TFA, num fluxo de 5µL min-1 antes de serem 

submetidos à separação em nano cromatografia líquida de fase reversa. Esta separação 

ocorreu na coluna Acclaim PepMap100 C18 RSLC (75 μm i.d. × 15 cm, 2 μm, 100 Å; 

Thermo Scientific) em gradiente de acetonitrila a partir da combinação das fases A (0,1% 

ácido fórmico) e B (80% MeCN/0,1% ácido fórmico), sob fluxo de 300nL min-1, como a 

seguir:  4% - 30% de B, 180 min; subindo até 55% de B, 60 min; regeneração da coluna 

em 90% de B, 10 min; condicionamento do sistema em 4% de B, 20 min. Ambas as 

colunas foram mantidas à 40℃ durante o processo. 

Os analitos eluídos ao longo do gradiente foram imediatamente analisados pelo 

espectrômetro de massas híbrido Q Exactive (Thermo Scientific) do Laboratório 

Multiusuário de Proteômica do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Ouro Preto (LMU-NUPEB/UFOP). A fonte de ionização por 

electrospray Nanospray Flex Ion Source (Thermo Scientific) foi operada a 1.9kV com o 

sistema parametrizado em modo positivo. A temperatura do capilar de entrada foi mantida 

a 250℃ e o nível RF das S-lens em 50,0. 

A aquisição dependente de dados (DDA) foi realizada em Top12. Para isso, 

espectros de íons precursores (MS) foram adquiridos em janela de 300-2000 m/z com 

resolução de 70.000, a 200 m/z, e tempo máximo de injeção de 100ms para 3e6 íons. Até 

12 íons por cada espectro MS foram selecionados em ordem decrescente de abundância 

e isolados numa janela de 2 m/z para dissociação por HCD desde que exibissem carga 

≥+2 e contagem de 2e5 íons em até 150ms de injeção (threshold 1,3e4). A ativação dos 

íons precursores se deu na célula de colisão com gás nitrogênio com energia de colisão 

normalizada (NCE; Normalized collision energy) em 30V. Espectros de íons produtos 

(MS/MS) foram adquiridos com resolução de 17.500 a 200m/z. Um tempo de exclusão 

dinâmica de 60 segundos foi ativado reduzindo a análise repetitiva por MS/MS de íons 
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precursores previamente selecionados. Uma única réplica biológica e técnica foi utilizada 

neste experimento. 

 

3.1.5. Busca de identidades e quantificação de proteínas 

Os dados espectrais foram submetidos à busca de identidade e quantificação pelo 

Proteome Discoverer v1.4 (Thermo Scientific). A dedução das sequências peptídicas a 

partir dos espectros MS/MS foi realizada pelo algoritmo Sequest HT utilizando os 

seguintes parâmetros: enzima, tripsina/P (P1 = K/R); máximo de 2 sítios de clivagem 

perdidos; carbamidometilação de cisteínas (+57.02 Da) e modificações dinâmicas por 

oxidação de metionina (+15.99 Da) e acetilação no N-terminal de proteínas (+42.01 Da); 

tolerância de até 10 ppm para íons precursores (MS) e 0.1 Da para íons produto (MS/MS).  

Os espectros experimentais foram comparados aos espectros teóricos gerados in 

silico a partir de 10.773 sequências (5.135.674 resíduos) depositadas na versão 2015 da 

base de dados local de Schistosoma mansoni. Esta base foi composta pelas sequências 

disponíveis na base genedb.org suplementada com sequências de Microexon genes 

obtidas pelo grupo em análises de RNAseq (WILSON, R. A. et al., 2015), sem inclusão 

de proteínas contaminantes. Em paralelo, estes espectros foram comparados às sequências 

reversas (decoy) geradas a partir da base principal, permitindo a verificação da taxa de 

falsos positivos. O resultado final da identificação foi filtrado para FDR ≤0,01, ou seja, 

até 1% do número total de espectro-peptídeo correspondentes (PSM) foram identificados 

na base decoy. As proteínas detectadas foram automaticamente agrupadas segundo o 

princípio da parcimônia quando as sequências trípticas identificadas não foram 

suficientemente informativas para separação de dois eventos de identificação.  

A quantificação livre de marcadores foi realizada a partir da área sobre a curva 

(AUC) dos peptídeos identificados para cada proteína. Os valores de AUC foram obtidos 

a partir da extração cromatográfica dos íons precursores atribuídos aos peptídeos 

identificados, considerando um erro de massa de até 6 ppm. A área representativa de cada 

proteína, ou grupo de proteína, foi calculada pela média de até três dos peptídeos únicos 

mais abundantes identificados, sendo que o número mínimo de peptídeos para 

quantificação foi igual a 1.  
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3.1.6. Ontologia gênica e bioinformática 

As proteínas foram categorizadas por localização sub-celular ou tecidual de 

acordo com informações e predições disponíveis no GeneDB.org, Uniprot.org e para 

homólogos alinhados pelo NCBI Blast. Proteínas assinaturas do proteoma intracelular 

canônico, secreções intestinais e tegumento foram listadas a partir estudos de 

caracterização desses proteomas (BRASCHI; CURWEN; et al., 2006;  BRASCHI; 

WILSON, 2006;  CASTRO-BORGES; DOWLE; et al., 2011;  CURWEN et al., 2004;  

HALL et al., 2011). Sequências sinal foram preditas pelo algoritmo SignalP v3.0 

(BENDTSEN et al., 2004). 

 

3.1.7. Análise estatística 

Os testes de normalidade Shapiro-Wilk e análise de distribuição de frequência 

foram realizadas no GraphPad Prism v5.0 (San Diego, California, USA). 
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3.2. Resultados 

Um total de 633 grupos de proteínas foram identificados a partir do extrato solúvel 

de vermes adultos. A análise shotgun na plataforma Q Exactive permitiu a detecção e 

cobertura de íons em uma faixa dinâmica de 4,5 ordens de magnitude (Figura 3.1A). Os 

valores de AUC calculados para as proteínas presentes no SWAP revelou uma 

distribuição irregular, um número relativamente baixo de proteínas são altamente 

abundantes, enquanto a maioria está presente em quantidades mínimas (Figura 3.1B).  

A abundância cumulativa percentual das proteínas detectadas foi calculada em 

ordem decrescente dos valores de área (Figura 3.1C). Nota-se que vinte por cento do 

somatório de áreas (ΣAUC) é representado por apenas cinco proteínas, sendo elas, 

enolase, aldolase, actina, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH) e proteína 

ligadora de ácido graxo (Tabela 3.1). Metade do ΣAUC foi representado por dezoito 

proteínas, ou seja, menos que três por cento de todas moléculas detectadas. A grande 

maioria do sinal MS detectado, ~90% do ΣAUC, foi composto por outras 149 proteínas, 

totalizando 167. Por último, observou-se que a transformação dos valores de área em 

escala logarítmica resultou numa distribuição de aspecto Gaussiano, porém, o teste de 

normalidade não confirmou uma distribuição paramétrica, valor-P=0.016 (Figura 3.1D). 

Uma busca por proteínas caracterizadas em outros estudos foi realizada no nosso 

conjunto de dados. Dezesseis das dezessete proteínas mais abudantes no extrato solúvel 

de vermes adultos identificadas por CURWEN et al. (2004) foram detectadas entre as 

moléculas altamente abundantes nessa abordagem LC-MS. Aproximadamente metade 

das proteínas detectadas em amostras do vômito do parasito também foram detectadas. 

Apenas 7 dos 61 marcadores do tegumento foram identificados, mas apenas três estavam 

entre os 167 mais abundantes (90% do ΣAUC). Por último, nenhuma proteína expressa 

exclusivamente na glândula esofagiana de vermes adultos foi detectada. 

As 167 proteínas mais abundantes foram submetidas à categorização funcional e 

o somatório de áreas de cada grupo plotado em gráfico de setores (Figura 3.2). A maior 

categoria, representando ~60% das proteínas quantificadas, é composta por proteínas 

citosólicas, envolvidas em funções housekeeping como glicólise, tradução, enovelamento 

de proteínas e resposta ao estresse. Proteínas do citoesqueleto compuseram a segundo 
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maior categoria, correspondendo a quatorze por cento do sinal detectado. Uma vez que 

proteínas ligadoras de cálcio são encontradas em diferentes compartimentos, uma 

categoria dedicada à estas moléculas foi criada, a qual representou oito por cento do 

ΣAUC. Proteínas mitocondriais e nucleares contribuíram com aproximadamente 2,5 e 

2%, respectivamente. Proteínas expostas no tegumento ou secretadas pelo epitélio 

intestinal somaram 3% do total quantificado, enquanto outras categorias, também pouco 

representadas, foram compostas por proteínas de matriz extracelular, via secretória e 

metabolismo de glicogênio (parênquima). 
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A análise das 18 proteínas mais abundantes (50% do ΣAUC) revelou que todas 

são canonicamente intracelulares. Apenas a proteína regulada por glicose de 78kDa 

Figura 3.1. Distribuição de proteínas no SWAP. (A) Variação dinâmica em escala logarítmica (Log10) 

indicando uma cobertura em torno de 4,5 ordens de magnitude pela plataforma LC-MS. (B) Abundância 

dos 633 grupos de proteínas identificados na preparação determinada pela área sob a curva (AUC); Nota-

se que poucas moléculas correspondem aos picos mais intensos detectados. (C) Abundância cumulativa 

revela que apenas dezoito proteínas contribuem com >50% do ΣAUC. (D) Histograma de frequência após 

conversão dos valores de AUC para Log2. Neste formato, a distribuição assume uma tendência Gaussiana, 

no entanto, o teste de normalidade Shapiro-Wilk revelou uma distribuição não paramétrica (P = 0.016). 

Adaptado de NEVES et al. (2015)  
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(GRP78; Smp_049550) possui sequência sinal predita, porém, está localizada no lúmen 

do retículo endoplasmático (ER), atuando no enovelamento de proteínas. Com exceção 

da GRP78, localizada numa organela, todas outras proteínas desempenham funções 

majoritariamente citosólicas (Tabela 3.1).  

O agrupamento por função celular revelou que enzimas do metabolismo 

energético (EM) somaram 39% do sinal acumulado entre as Top18, ao passo que cinco 

chaperonas (CH) contribuíram com 22%. Duas proteínas de citoesqueleto (CY), três 

ligadoras de cálcio e duas proteínas de responsta ao estresse, constituíram 13, 10 e 9%, 

respectivamente. A proteína ligadora de ácido graxo, Sm14, envolvida no transporte 

intracelular de lipídeos (ILT), contribuiu com 7%. Com exceção da ciclofilina, as 

proteínas foram identificadas a partir de um número médio de 8,4 peptídeos, e alcançaram 

cobertura média de 36,2% (Tabela 3.1). Quinze moléculas apresentaram homologia 

próxima às sequências em humanos (média 66%). As três exceções, Sm22.6, Sm20.8 e 

GST-28 tiveram identidade média de 27%. Pelo menos três proteínas do primeiro grupo 

e duas do segundo foram anteriormente propostas como candidatos vacinais. 

Citosol

57,2%

Citoesqueleto

13,6%

Ligação de Ca2+

7,8%

Mitocôndria

2,5%

Secreção intestinal 

2,1%

Núcleo

2,0%

Tegumento

0,9%

Matrix extracelular

1,1%

Parênquima 

(glicogênio)

1% ER/Golgi

0,6%

Não categorizado

11%

Figura 3.2. Localização subcelular e tecidual de proteínas do SWAP. Proteínas do percentil 90º do 

ΣAUC foram categorizadas entre componentes celulares e teciduas. Moléculas citosólicas e do 

citoesqueleto contribuíram com >70% do total. Proteínas com provável atividade nas interfaces parasito-

hospedeiro, como tegumento e secreções do trato intestinal, somaram apenas três por cento dos íons 

detectados. 

Adaptado de NEVES et al. (2015)  
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Tabela 3.1. Top18 proteínas mais abundantes do SWAP.  

GeneDB ID Descrição Categoria 
#Peptídeos 

únicos 

Cobertura 

(%) 
AUC* kDa AUC

ΣAUC⁄  
Ortólogo H. 

sapiens 

Ident. 

(%) 

Cons. 

(%) 

SignalP 

v3.0 

Smp_024110.1 Enolase EM 12 33,4 78,766 47,0 6,1% NP_001419.1 75 86 (-) 

Smp_042160.1 Aldolase EM 11 27,2 66,915 35,4 5,2% NP_005156.1 69 80 (-) 

Smp_161930.1 Actin CY 2 30,3 62,296 35,5 4,8% gb|AAP37280.1 67 71 (-) 

Smp_056970.1 Glyceraldehyde 3 P dehydrogenase EM 6 25,7 48,106 36,4 3,7% NP_002037.2 73 82 (-) 

Smp_095360.1 Fatty acid-binding protein, Sm14 ILT 4 39,9 42,434 14,8 3,3% gb|AAB87141.1 47 61 (-) 

Smp_054160.1 Glutathione S-transferase, GST 28 SR 7 42,7 39,378 23,8 3,1% AAA58623.1 30 48 (-) 

Smp_106930.1 Heat shock 70 kDa protein CH 15 29,7 32,378 69,8 2,5% NP_006588.1 84 92 (-) 

Smp_050390.1 Aldehyde dehydrogenase EM 11 31,4 32,212 53,7 2,5% gb|AAH01619.1 57 72 (-) 

Smp_009760.1 14-3-3 protein zeta/delta CH 5 24,6 31,822 28,4 2,5% NP_003397.1 64 74 (-) 

Smp_040130.1 Cyclophilin CH 1 8,70 30,114 17,6 2,3% AAH05982.1 67 73 (-) 

Smp_034840.1 14-3-3 protein epsilon CH 10 48,0 24,916 26,0 1,9% NP_006752.1 65 82 (-) 

Smp_086330.1 Calponin CB 7 44,2 23,786 21,2 1,8% XP_006722711.1 47 64 (-) 

Smp_183710.1 Actin CY 2 27,7 21,927 41,7 1,7% NP_001092.1 96 99 (-) 

Smp_049550.1 78 kDa glucose regulated protein CH 13 25,0 20,302 71,2 1,6% NP_005338.1 75 87 (+) 

Smp_045200.1 Tegument-allergen-like protein Sm22.6 CB 5 25,8 19,594 22,6 1,5% pdb|2PMY|A 29 50 (-) 

Smp_008070.1 Thioredoxin SR 7 71,7 19,167 11,9 1,5% NP_003320.2 47 61 (-) 

Smp_086530.1 Tegument-allergen-like protein Sm20.8 CB 7 47,0 18,922 20,8 1,5% BAD97069.1 22 49 (-) 

Smp_096760.1 Phosphoglycerate mutase EM 10 50,0 17,642 28,4 1,4% NP_000281.2 57 71 (-) 

  MÉDIA 7,5 35,2 35,038 33,7 2,7% - 60 72  

EM, Metabolismo energético; CY, Citoesqueleto; ILT, Transporte intracelular de lipídio; SR, Resposta à estresse; CH, Chaperona; CB, Ligadora de Ca2+ 

Descrições adicionadas estão realçadas em itálico; * Valores de AUC foram divididos por 106 para fins representativos. 

Adaptado de NEVES et al. (2015) 
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3.3. Discussão 

Pela primeira vez uma análise composicional em larga escala empregando 

proteômica shotgun foi realizada para determinação dos constituintes do SWAP. A 

abordagem proteômica em larga escala permitiu a detecção de centenas de proteínas, a 

partir dos seus fragmentos trípticos contidos em uma faixa dinâmina com >4 ordens de 

magnitude. Em comparação à técnicas como eletroforese bidimensional, a análise LC-

MS resultou em uma menor demanda operacional e melhor cobertura do proteoma, 

principalmente considerando que os métodos de coloração dificilmente cobrem >3 ordens 

de magnitude (CHEVALIER, 2010). Além da rápida identificação de proteínas, as 

análises LC-MS por modo DDA podem ser empregadas quantitativamente utilizando a 

área ou intensidade dos íons precursores, modificados por marcações isotópicas (ONG et 

al., 2002), isobáricas (ROSS et al., 2004) ou livre de marcações (WANG, G. et al., 2006). 

Em particular, a última alternativa demanda etapas reduzidas de manipulação e preparo 

de amostra e pode ser aplicada virtualmente a qualquer peptídeo detectável. 

Em trabalho pioneiro, CURWEN et al. (2004) reportaram os primeiros 

constituintes do SWAP a partir de uma abordagem baseada em 2D-SDS PAGE, na qual 

os 40 pontos mais intensos do mapa eletroforético foram identificados por espectrometria 

de massas. Nossos resultados aumentaram significantemente o repertório de moléculas 

presentes no SWAP, em sua maioria constituintes intracelulares que perfazem 97% das 

633 proteínas identificadas. Neste contexto, presume-se que esse grupo de proteínas 

poderia disparar mecanismos efetores de uma resposta imune do hospedeiro vertebrado 

somente na ocasião de vermes mortos ou eventualmente danificados. Ainda, o fato dessas 

moléculas serem confinadas ao interior das células dos parasitos torna pouco provável 

que elas constituam alvos interessantes para uma resposta imune protetora. De fato, a taxa 

de substituições dN/dS para genes codificadores de proteínas intracelulares é muito 

inferior do que aquela observada para MEG, VAL, e proteínas tegumentares Sm29 e TSP-

2, reforçando a pressão seletiva nestes alvos (PHILIPPSEN; WILSON; DEMARCO, 

2015). 

Em contraste, proteínas expressas nas interfaces do parasito com o hospedeiro 

(tegumento e trato alimentar) foram dificilmente detectadas e compuseram 

aproximadamente três por cento dos íons quantificados. Dentre as proteínas constituintes 
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do membranocalix tegumentar, Sm200, CD59, Sm29 e uma anexina integraram o 

percentil 90º do SWAP. Com exceção da anexina, as outras três proteínas foram 

demonstradas como ancoradas por GPI (CASTRO-BORGES; DOWLE; et al., 2011). A 

presença deste tipo de moléculas entre antígenos solúveis pode ser explicada pela 

extração física destas moléculas durante a homogeneização dos parasitos. No entanto, 

com base na abundância estimada para tais proteínas, podemos antecipar que a utilização 

do SWAP para estudo de respostas celulares e/ou humoral do hospedeiro diminui 

consideravelmente a representatividade de marcadores importantes das interfaces 

parasito-hospedeiro. 

É importante ressaltar que vias não clássicas de secreção foram desconsideradas 

como alternativa para secreção proteica nesta etapa. Estudos in vitro tem reportado a 

formação de vesículas e partículas similares a exosomos no tegumento de schistosomas 

(KUSEL et al., 1984;  WANG, L. et al., 2015) e outros helmintos (MARCILLA et al., 

2012) in vitro. Entretanto, questiona-se o efeito das condições de cultura na indução 

destas estruturas. A observação de tais estruturas em parasitos fixados in vivo poderia 

reforçar a ocorrência da via secretória não clássica. Além disso, análises lipidômicas de 

plasma de animais infectados não indicaram a presença de fosfolipídeos enriquecidos e 

específicos da superfície do tegumento do parasito (RETRA et al., 2015). Conforme será 

demonstrado e discutido nos Capítulos 4 e 6, a secreção independente de sequência sinal 

pode ocorrer em menor extensão em tecidos específicos como a glândula esofagiana e 

gastroderme. Devido a baixa representatividade das proteínas originadas destes tecidos 

no SWAP julgamos mais adequada a análise de sequência sinal para predição de 

moléculas secretadas por S. mansoni. 

Limitações quanto ao uso do SWAP para rastreamento de antígenos 

imunorreativos já foram observadas em estudos anteriores. As primeiras análises por 

western blotting para detecção dos alvos da resposta de auto cura exibida pelo macaco 

rhesus foram realizadas a partir de duas preparações enriquecidas de antígenos do 

tegumento e secreções em meio de cultura (WILSON, R. A. et al., 2008). Neste estudo, 

observou-se que macacos com alta capacidade de eliminação de parasitos apresentaram 

altos títulos de anticorpos contra os antígenos de superfície e secretados/excretados, além 

de um perfil de reatividade mais complexo. A busca por tais antígenos nos géis réplicas 
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evidenciou que a possível resposta protetora exibida pelo rhesus é direcionada à proteínas 

pouco abundantes e de difícil visualização. LI et al. (2015) reportaram recentemente que 

a resposta de auto cura do rhesus se estende ao lúmen esofagiano e secreções da glândula. 

A baixa representatividade de constituintes do tegumento e intestino, bem como a não 

detecção de proteínas esofagianas no SWAP reforça a necessidade do uso criterioso desta 

preparação em estudos cujo objetivo é detectar respostas imunológicas protetoras. 

O SWAP também tem sido utilizado como fonte de antígenos para preparações 

vacinais com resultados variáveis (MURRELL et al., 1975;  SADUN; LIN, 1959). A 

partir de uma preparação SWAP administrada em associação com BCG observou-se que 

a proteína muscular paramiosina foi o principal imunógeno detectado (JAMES; 

PEARCE, 1988). Em um trabalho subsequente, esta proteína, que está entre as 50 mais 

abundantes do SWAP (#46) segundo nossa análise, foi administrada associada ao 

adjuvante BCG, conferindo ~40% de proteção em camundongos (PEARCE et al., 1988). 

No entanto, também foi observado que o SWAP depletado de paramiosina ainda conferiu 

um determinado grau de proteção. A partir disso, fizemos um levantamento dos 

constituintes do SWAP caracterizados por shotgun que já foram utilizados em 

camundongos para induzir proteção contra a infecção. Oito proteínas do top18, incluindo 

aldolase (#2), GAPDH (#4), Sm14 (#5), GST-28 (#6), 14-3-3 (#9), calponina (#12), 

Sm22.6 (#15) e Sm20.8 (#17) foram testadas e induziram uma proteção de 30-50% 

(ARGIRO et al., 2000;  BALLOUL et al., 1987;  MARQUES et al., 2008;  

SCHECHTMAN; TARRAB-HAZDAI; ARNON, 2001;  TANG et al., 2013;  TENDLER 

et al., 1996).  

Considerando outros candidatos vacinais com abundância menos pronunciada no 

SWAP, como superóxido dismutase (#21)(SHALABY et al., 2003), cadeia pesada de 

miosina (#32)(SOISSON et al., 1992) e dissulfeto isomerase (#34)(CAO et al., 2014), 

nota-se que pelo menos um quarto dos íons identificados na análise shotgun do SWAP 

corresponde à antígenos parcialmente protetores. Ademais, nenhum efeito sinérgico foi 

observado com a administração combinada destes candidatos vacinais. Uma proteção 

aproximada de 40% tem sido observada para todos os antígenos de origem intracelular 

testados até o momento em camundongos. Questões acerca deste fenômeno foram 
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recentemente levantadas como uma possível resposta à infecção sem caráter protetor 

(WILSON, R. A. et al., 2016).  

A facilidade de obtenção do proteoma solúvel de vermes adultos, bem como a alta 

concentração de proteínas obtidas e a garantia de reatividade em imunoensaios são os 

principais fatores para a escolha do SWAP em experimentos rotineiros. Nossos dados, no 

entanto, evidenciam limitações no uso desta preparação. Os principais componentes 

identificados na nossa abordagem têm sido descritos como antígenos ocultos, uma vez 

que são apenas expostos ao hospedeiro quando os vermes morrem (WILSON, S. et al., 

2014). Este efeito foi evidenciado pelo aumento da reatividade do soro de Rhesus ao 

SWAP após a oitava semana de infeção; exatamente quando inicia-se a eliminação dos 

parasitos a julgar pelo declínio na oviposição e concentração de antígenos anódicos 

circulantes (LI et al., 2015).  

A similaridade entre o proteoma solúvel de vermes adultos e o de ovos (CURWEN 

et al., 2004;  MATHIESON; WILSON, 2010) sugere que hospedeiros são continuamente 

estimulados pelos principais antígenos do SWAP durante o curso da infecção, e nenhuma 

resposta protetora é estimulada. Vale ressaltar que o SWAP certamente contém outras 

macromoléculas antigênicas desconsideradas nessa abordagem. No contexto da auto cura 

do macaco Rhesus análises de microarranjo de glicanos tem revelado estruturas altamente 

imunogênicas isoladas de diferentes estágios do parasito, inclusive vermes adultos 

(YANG et al., 2017). O estudo dessas estruturas, bem como glicolipídeos, com potencial 

aplicação no desenvolvimento de vacinas ou testes de diagnóstico requer a utilização de 

metodologias diferenciadas de enriquecimento, separação cromatográfica e análise por 

espectrometria de massas.  
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4. Análise proteômica shotgun da região esofagiana e quantificação relativa para 

caracterização dos constituintes glandulares 
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4.1. Metodologia 

4.1.1. Obtenção de material biológico, dissecação e processamento de amostras 

(UFOP) 

Após perfusão de camundongos com 45 dias de infecção (descrito no item 3.1.1) 

os vermes recuperados foram imediatamente fixados em 5 volumes de RNAlater (Sigma 

Aldrich) a 4℃. Parasitos machos foram manualmente dissecados em placa de Petri, 

imersos em RNAlater gelado, para obtenção dos fragmentos referentes à cabeça (HE) e 

região posterior (BE). Os fragmentos HE foram obtidos após um corte na linha do 

intestino transverso (Figura 4.1), enquanto BE constituiu o terço posterior do corpo dos 

mesmos parasitos, o qual foi utilizado como proteoma background durante análise de 

expressão proteica diferencial. O procedimento foi realizado sob um aumento de até 35 

vezes no esteromicroscópio EZ4 (Leica) com auxílio de pinça (Ideal Tek, Chiasso, Suiça) 

e tesoura microcirúrgica Vannas (John Weiss, Milton Keynes, UK). Em intervalos de 10 

minutos a placa de Petri e seu conteúdo eram novamente resfriados em banho de gelo; e 

os fragmentos coletados foram mantidos em RNAlater a 4°C até o momento de uso. 

O material obtido foi rapidamente lavado 2 vezes em 1mL de PBS a 4℃ para 

remoção do RNAlater. Em seguida, o material foi sonicado em PBS (450-Sonifier Analog 

Cell Disruptor; Branson Ultrasonics), na presença de coquetel inibidor de proteases 1X 

(Sigma Aldrich), em 5 séries de 30 pulsos de 100ms e nível de saída igual a 5. Após a 

homogeneização, determinou-se a concentração proteica utilizando o PIERCE™ BCA 

Protein Assay Kit (Thermo Scientific) por interpolação a partir de uma curva de BSA.  

Vinte cinco microgramas de proteínas foram solubilizados em tampão Laemmli 

(LAEMMLI, 1970), mantidos em água fervente por 5 minutos e aplicados em SDS-PAGE 

10% (1:29 de acrilamida:N,N’-metileno-bisacrilamida). A eletroforese correu até que a 

banda de maior massa (225 kDa) do padrão pré-corado Full-Range Rainbow MW markers 

(GE Healthcare, USA) alcançasse a matriz do gel de separação (~15 minutos). Na 

sequência, os géis foram corados por coomassie coloidal (NEUHOFF et al., 1988) para 

visualização e excisão das bandas a serem submetidas à digestão in gel para análise em 

espectrômetro de massas (geLC-MS). 
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Os pedaços de gel foram inicialmente descorados em solução de metanol 40% 

contendo ácido acético 7%. Em seguida, lavou-se os fragmentos dos géis por três vezes 

de 20 minutos em tampão AMBIC 20mM (Sigma Aldrich) em 50% MeCN (J.T. Baker). 

O pedaços de gel foram incubados a 65℃ em 500µL de solução 50mM de ditiotreitol por 

30 minutos. Em seguida, adicionou-se 300µL de iodoacetamida a 100mM, e incubou-se 

os tubos de reação ao abrigo da luz por 1 hora, a temperatura ambiente. Na sequência, os 

géis foram desidratados em SpeedVac (Savant, Thermo Scientific) por 30 minutos, sendo 

reidratados em seguida em AMBIC 20 mM contendo 0,02 µg/µL de tripsina (Sequencing 

grade modified trypsin, Promega), por 20 minutos em banho de gelo.  

Após este período o excesso de tripsina foi descartado e os pedaços de géis 

cobertos com AMBIC 20 mM. A digestão tríptica ocorreu a 37℃ por 24 horas. Ao 

Figura 4.1. Regiões dissecadas em vermes adultos. Adaptação das gravuras originais de Pirajá da Silva 

(SILVA, 1908/09) para representação dos pontos de dissecação utilizados neste estudo, em vermes fêmea 

(♀) e macho (♂) de S. mansoni. Dois pontos de corte foram determinados na região anterior do parasito 

permitindo a remoção da ventosa oral, corte (1), seguida pelo isolamento da região esofagiana (ESO) em 

um único fragmento resultante de uma incisão no início do intestino transverso - corte (2). A remoção da 

ventosa oral pelo corte (1) foi resultado do aperfeiçoamento da técnica. Inicialmente o procedimento 

previa apenas o isolamento da cabeça (HE), obtido pela dissecação no ponto (2) apenas. A extremidade 

posterior (BE) isolada após o corte (3) foi composta pelo terço final do corpo dos vermes. 
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término da reação, o sobrenadante foi recuperado. Peptídeos remanescentes nos pedaços 

de gel/tubo foram extraídos em solução 50% MeCN / 0,1% TFA e combinados com o 

sobrenadante coletado anteriormente. Finalmente, a amostra foi concentrada em 

SpeedVac e resuspendida em 0,1% TFA para a concentração final de 0,5µg/µL - 

considerando 100% de rendimento no processo. 

 

4.1.2. Obtenção de material biológico, dissecação e processamento de amostras 

(CPR) 

Parasitos destinados às análises no Center for Proteome Research (Liverpool, 

UK) foram obtidos, lavados e fixados de acordo como descrito no item 4.1.1. Entretanto, 

o método de dissecação nesta etapa do projeto foi otimizado para se reduzir a proporção 

de proteínas musculares provenientes da ventosa oral nos homogenatos. Dessa forma, o 

novo procedimento de dissecação resultou no fragmento ESO, o qual foi obtido após o 

corte da ventosa oral seguido de um segundo corte na linha do intestino transverso (Figura 

4.1). A forma de obtenção de BE não sofreu nenhum tipo de alteração, assim como as 

demais condições de dissecção descritas no item 4.1.1. 

Para preparo dos homogenatos o material foi rapidamente lavado 2 vezes em 1mL 

de PBS, a 4℃, para remoção do RNAlater. Em seguida, o material homogeneizado em 

PBS no sonicador Sonics Vibra Cell (Jencons Scientific Ltd, UK) por 5 ciclos de 10 

segundos com amplitude de 30% e intervalos de 50 segundos em banho de gelo entre os 

ciclos. Imediatamente após a homogeneização, a concentração proteica do extrato foi 

determinada por interpolação a partir de uma curva de BSA utilizando o Kit Coomassie 

Plus (Pierce, USA). Durante todas as etapas de preparo - com duração total de no máximo 

1:00 hora - os tubos foram mantidos em banho de gelo. 

 

4.1.3. Digestão tríptica em solução 

Alíquotas das amostras contendo de 20 ou 40µg de proteínas foram submetidas 

ao procedimento de digestão em solução. Todas as etapas foram realizadas em microtubos 

LoBind 0,5 mL (Eppendorf, Corning, USA). Inicialmente, as alíquotas foram tamponadas 

em AMBIC 25mM. Em seguida, o detergente ácido lábil RapiGest SF (Waters, UK) foi 
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adicionado à uma concentração final de 0,1% (p/v) e as amostras aquecidas à 80°C por 

10 minutos. Na sequência as proteínas foram reduzidas na presença de DTT 3mM a 60°C 

por 10 minutos e, posteriormente, incubadas com IAM 9mM por 30 minutos, no escuro, 

à temperatura ambiente, para carbamidometilação de cisteínas. Na sequência, a enzima 

tripsina (Sequencing grade modified trypsin, Promega) foi adicionada, na proporção 1 : 

50 (enzima : substrato), e os microtubos incubados por 16 horas, a 37°C.  

A tripsinólise foi interrompida pela acidificação da solução com TFA 0,5%. Os 

microtubos foram incubados por um período extra de 30-45 minutos para precipitação do 

RapiGest SF. Após este período o material particulado foi removido por centrifugação à 

13.000 x g por 15 minutos, a 7°C. Quando necessário, repetiu-se a centrifugação até 

sedimentação total de partículas visíveis. 

 

4.1.4. Aquisição de dados espectrais em plataforma UHPLC-MS/MS 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho diferentes plataformas LC-MS foram 

utilizadas para análises shotgun das amostras da região esofagiana (HE ou ESO) e 

posterior (BE) de vermes machos. 

 

a) Plataforma UHPLC UltiMate 3000 acoplado ao Q Exactive (UFOP) 

O método utilizado para análise shotgun das amostras HE e BE foi o mesmo 

descrito no item 3.1.4. A volume de injeção foi ajustado para que 4µg do produto da 

digestão tríptica fossem analisados – considerando 100% de rendimento no processo. 

Uma réplica biológica e técnica foi analisada para cada amostra. 

 

b) Plataforma UHPLC UltiMate 3000 acoplado ao Q Exactive HF (CPR) 

Cerca de 500-700ng do produto da digestão tríptica foi injetado no sistema 

UHPLC. Inicialmente, os peptídeos foram retidos na coluna Acclaim PepMap100 C18 (5 

cm x 300 µm, 5 µm, 100Å; Dionex) e lavados com 5µL min-1 pela fase móvel 2% MeCN 

/ 0,1% TFA por 7 minutos. Após o trapping o fluxo foi direcionado para a coluna analítica 

Easy-Spray PepMap C18 RSLC (75 µm x 50cm, 2 µm, 100 Å) e eluídos via fase reversa 

pela combinação das fases A (ácido fórmico 0,1%) e B (acetonitrila 80% contendo ácido 
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fórmico 0,1%). Sob uma vazão de 300nL min-1 o gradiente iniciou-se em 3,8% B 

alcançando 40% por 95 minutos, seguindo uma lavagem de 5 minutos em 99% de B, e 

por fim, o recondicionamento do sistema em 3,8% por 15 minutos. A separação 

cromatográfica foi realizada a temperatura constante de 40℃.  

Os analitos eluídos foram ionizados pela fonte Easy-spray (Thermo Scientific). A 

aquisição de dados ocorreu no modo DDA Top16 e o espectrômetro de massas foi 

operado em modo positivo. Os espectros de íons precursores (MS) foram adquiridos na 

faixa de 350-2000 m/z, com 60.000 de resolução a 200 m/z, com tempo de injeção máximo 

de 100ms para acúmulo de 3e6 íons. Até os 16 íons precursores mais abundantes, com 

carga +2, +3, +4 e +5 foram isolados numa janela de 1,2m/z e submetidos à dissociação 

por HCD com NCE de 28-30. O tempo máximo de acúmulo foi 45ms para 1e5 íons 

(intensidade mínima para seleção 2,2e4). Os espectros de íons produtos (MS/MS) foram 

adquiridos com resolução de 30.000 a 200m/z. Um tempo de exclusão dinâmica de 40 

segundos foi ativado minimizando análise repetitiva de íons. Duas réplicas biológicas de 

cada amostra foram analisadas em triplicata técnica, totalizando doze corridas LC-MS. 

 

c) Plataforma UHPLC UltiMate 3000 acoplado ao Fusion (CPR) 

Cerca de 500-700ng do produto da digestão tríptica foram inicialmente injetados 

no sistema UHPLC. Inicialmente, os peptídeos foram retidos na coluna Acclaim 

PepMap100 C18 (5 cm x 300 µm, 5 µm, 100Å; Dionex) e lavados a 9µL min-1 pela fase 

móvel 2% MeCN / 0,1% TFA por 7 minutos. Após o trapping o fluxo foi direcionado 

para a coluna analítica Easy-Spray PepMap C18 RSLC (75 µm x 50cm, 2 µm, 100 Å) e 

eluídos via fase reversa pela combinação das fases A (ácido fórmico 0,1%) e B 

(acetonitrila 80% contendo ácido fórmico 0,1%). Sob uma vazão de 300nL min-1 o 

gradiente iniciou-se em 3,8% B alcançando 50% em 90 minutos, seguindo uma lavagem 

de 5 minutos em 99% de B, e por fim, o recondicionamento do sistema em 3,8% por 20 

minutos. As etapas cromatográficas foram realizadas sob temperatura constante de 30℃.  

Os analitos eluídos foram ionizados pela fonte Easy-spray (Thermo Scientific) sob 

1,8kV. A aquisição de dados ocorreu no modo DDA Top Speed e o espectrômetro de 

massas foi operado em modo positivo com temperatura capilar de 250℃ e nível RF das 

S-lens de 60%. Os espectros de íons precursores (MS) foram adquiridos a partir da 
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detecção pelo Orbitrap na faixa de 350-1.500 m/z, com 120.000 de resolução a 200 m/z e 

tempo de injeção máximo de 50ms para acúmulo de 2e5 íons. Durante um ciclo de 3 

segundos todos os precursores com carga igual à +2, +3, +4 e +5, e intensidade mínima 

5e3 foram isolados (em ordem decrescente de abundância) para dissociação por CID, 

energia 35%, ou HCD, 30%. O tempo máximo de até 1,0e4 íons foi de 35ms. Os espectros 

MS/MS foram obtidos pelo Ion trap, em modo rápido. Um tempo de exclusão dinâmica 

de 60 segundos foi ativado minimizando análise repetitiva de íons. Uma réplica biológica 

da amostra BE foi analisada em triplicata técnica nos métodos HCD e CID, enquanto uma 

réplica biológica ESO foi analisada em triplicata nos métodos HCD e CID, e uma segunda 

réplica biológica ESO foi analisada em triplicata no método HCD. 

 A etapas de identificação e quantificação de proteínas foram realizadas conforme 

descrito para a plataforma Q Exactive HF, salvo pequenas alterações. A tolerância de erro 

de massa para produtos de fragmentação considerada neste experimento foi de 0.35 Da.  

 

4.1.5. Busca de identidades e quantificação de proteínas 

As buscas de identidade e quantificação foram realizadas a partir de uma nova 

versão da base de dados (2017), sem inclusão de lista de contaminantes. Esta base foi 

composta por sequências proteicas depositadas no GeneDB.org (download em 

17/10/2017) suplementadas com modelos gênicos previamente publicados (WILSON, R. 

A. et al., 2015) e/ou recentemente obtidos a partir de análise por RNAseq de fragmentos 

ESO de S. mansoni. O arquivo .FASTA foi validado pelo software Protein Digestion 

Simulator v. 2.2.6471.25262 (Battelle Memorial Institute, USA) para remoção de 

caracteres inválidos e, principalmente, consolidação de sequências idênticas, evitando 

redundâncias. Como resultado, 10.878 sequências (5,942,926 resíduos) de S. mansoni 

foram utilizadas no processo de identificação e quantificação de proteínas.  

Em paralelo, realizou-se uma busca por sequências alternativas das MEGs que 

apresentaram expressão aumentada ou exclusiva na região esofagiana confirmada por 

RNAseq, WISH ou microscopia confocal, em estudos anteriores em S. mansoni e/ou S. 

japonicum (LI et al., 2013;  LI et al., 2015;  WILSON, R. A. et al., 2015). Para isto, 

utilizou-se uma base composta pelas sequências canônicas descritas para as MEGs 

esofagianas suplementada com sequências hipotéticas obtidas pela permutação de éxons, 
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de forma a simular variantes de splicing alternativo. As permutações foram geradas com 

base em uma forma constitutiva do gene, contendo apenas os éxons mais frequentemente 

utilizados, na qual aplicou-se uma janela deslizante de cinco éxons, os quais foram 

permutados. A base de sequências permutadas contendo 2.269 sequências (223.997 

resíduos) foi gentilmente gerada pelo Prof. Dr. Ricardo De Marco (Universidade de São 

Paulo – São Carlos).  

Os dados espectrais foram analisados pelo software PEAKS Studio v8.5. A 

dedução das sequências peptídicas a partir dos espectros MS/MS foi realizada pelo 

PEAKS DB utilizando os parâmetros a seguir: enzima, tripsina (cliva quando P1 = K/R, 

exceto se P1’ for P); máximo de 1 sítio de clivagem perdido; carbamidometilação de 

cisteínas (+57.02 Da) e modificação dinâmica por oxidação de metionina (+15.99 Da). 

Em todas as plataformas utilizadas variações de até 10 ppm na massa de íons precursores 

(MS1) foram aceitas, enquanto erros de até 0,1, 0,35 e 0,02 Da foram tolerados para íons 

produto (MS/MS) nas plataformas Q Exactive, Fusion e Q Exactive HF, respectivamente. 

A ocorrência de falsos positivos foi estimada pelo decoy-reverse e o score das PSM 

aceitas foi ajustado para FDR ≤ 0,01. As proteínas identificadas foram automaticamente 

agrupadas pelo software.  

A quantificação livre de marcadores foi realizada a partir da área sob a curva 

(AUC) dos peptídeos identificados para cada proteína. Os valores de AUC foram obtidos 

a partir da extração cromatográfica do íon monoisotópico dos peptídeos precursores 

atribuídos para cada peptídeo único, considerando um erro de massa de até 10 ppm. A 

área representativa de cada proteína foi calculada pela média de até três dos peptídeos 

únicos mais abundantes identificados, sendo que o número mínimo de peptídeos únicos 

necessários para quantificação da proteína foi igual a 1. Os valores de área das amostras 

ESO e BE foram testados por análise de variância (ANOVA). Os valores-p foram 

ajustados pelo método Benjamin–Hochberg mantendo a taxa de falso positivo dos grupos 

de proteínas diferencialmente expressas (DEP) ≤ 0.01.  

 

4.1.6. Ontologia gênica 

As análises de ontologia gênica foram realizadas com o auxílio do software 

Blast2GO v.5.0.5 (CONESA et al., 2005;  GOTZ et al., 2008). Para isso, sequências 
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.FASTA das proteínas diferencialmente expressas na comparação ESO vs BE foram 

carregadas no software seguindo uma etapa de anotação funcional. Informações de 

ontologia gênica foram mapeadas e mescladas com dados consultados pelo InterPro no 

servidor EMBL-EBI. A partir das anotações disponíveis sobre processos biológicos, 

função molecular, componente celular, além de características estruturais tais como 

famílias, domínios, sítios, repetições e regiões transmembrana, as proteínas foram 

categorizadas.  
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4.2. Resultados 

As análises shotgun das amostras BE e ESO/HE em diferentes plataformas LC-

MS foram inicialmente avaliadas de acordo com a taxa de identificação de cada sistema. 

Ao todo, três espectrômetros de massas foram utilizados: Fusion e Q Exactive HF no CPR 

(Liverpool, UK), e Q Exactive no LMU de Proteômica da UFOP. Apesar de todos eles 

estarem acoplados ao mesmo sistema UHPLC, diferenças no tempo do gradiente de 

eluição e tipos de colunas cromatográficas devem ser consideradas – especialmente ao se 

comparar sistemas LC-MS de laboratórios diferentes.  

O desempenho da cada instrumento, sob condições cromatográficas e parâmetros 

específicos de cada plataforma, foi avaliado em função dos seguintes indicadores: 1) 

número de espectros de íons precursores (MS) adquiridos; 2) número de espectros de íons 

produto (MS/MS); 3) número de espectro-peptídeo correspondentes (PSM); 4) número 

de sequências trípticas identificadas; 5) número de proteínas e, 6) grupos de proteínas 

identificados (Tabela 4.1). A fim de se normalizar os números de MS, MS/MS e PSM 

obtidos por corrida o valor total reportado pelo PEAKS DB foi dividido pelo número de 

experimentos LC-MS executados (valores entre parênteses; Tabela 4.1). 

A análise no Q Exactive em um gradiente de eluição de 4 horas resultou na maior 

média de espectros adquiridos e PSM por corrida entre os três instrumentos (Tabela 4.1). 

Os números de MS/MS e PSM observados nas plataformas Fusion e Q Exactive HF, que 

operaram sob um gradiente de eluição de 1,5 horas, foram cerca de 24% menores do que 

o alcançado no Q Exactive. Em relação ao número de espectros MS, a comparação com 

o Q Exactive revelou uma média 23% menor para o Q Exactive HF, enquanto no Fusion 

esta redução aproximou-se de 45%. Comparando este mesmo parâmetro entre 

plataformas do mesmo laboratório observa-se uma média 30% menor no Fusion. Os 

demais indicadores avaliados, MS/MS e PSM apresentaram menor discordância entre Q 

Exactive HF e Fusion (<6%; Tabela 4.1).  

O total de sequências trípticas resultantes do somatório de todas as corridas LC-

MS em cada instrumento foi similar entre Fusion e Q Exactive HF, e razoavelmente maior 

do que o observado no Q Exactive. Um total de 3233, 3588 e 2243 proteínas foram 

identificadas e, então, consolidadas em 3060, 3419 e 2102 grupos, a partir das sequências 
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peptídicas deduzidas com dados espectrais acumulados nas plataformas Fusion, Q 

Exactive HF e Q Exactive, respectivamente. A taxa de identificação estimada pela 

porcentagem de PSM em função do número de espectros MS/MS adquiridos sugere uma 

eficiência de cerca de 43% do Q Exactive HF, seguido por 41% e 40% observado para o 

Q Exactive e Fusion, respectivamente (Tabela 4.1). Por último, o número médio de 

sequências únicas por proteínas identificadas foi superior no Fusion, seguido pelo Q 

Exactive HF e Q Exactive, os quais apresentaram em torno de uma e três sequências a 

menos por proteína, respectivamente. 

 

A análise comparativa das identidades detectadas nas três plataformas revelou que 

45% (1870/4164) dos grupos de proteínas identificados foram detectadas nas três 

plataformas. O Q Exactive HF apresentou maior número de entradas únicas e, juntamente 

ao Fusion, compôs a segunda maior interseção entre plataformas (Figura 4.2A). Ao se 

combinar as identificações das três plataformas um total de 4.538 proteínas, ou cerca de 

4.164 grupos de proteínas foram detectadas nas amostras BE e ESO/HE.  

Estes números representam uma cobertura de aproximadamente 38-41% dos 

11.023 genes codificadores de proteínas preditos na versão 5 do genoma de S. mansoni 

(disponível em http://www.genedb.org; download em 02/02/2018). Uma análise 

Tabela 4.1. Desempenho das plataformas utilizadas na análise ESO vs BE 

Indicadores Fusion Q Exactive HF Q Exactive 

Nº análises LC-MS 15 12 2 

MS 147.908 (9.861) 166.867 (13.906) 36.036 (18.018) 

MS/MS 787.861 (52.524) 626.604 (52.217) 138.490 (69.246) 

PSM 317.235 (21.149) 268.554 (22.380) 57.340 (28.670) 

𝐏𝐒𝐌
𝐌𝐒/𝐌𝐒⁄  40% 43% 41% 

Sequências 33.366 34.011 16.545 

Proteínas 3.233 3.588 2.243 

𝐒𝐞𝐪.
𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞í𝐧𝐚𝐬⁄  10,32 9,48 7,37 

Grupos de 

proteínas 
3.060 3.419 2.102 

Valores de MS, MS/MS e PSM entre parênteses representam a média aritmética por análise calculada 

em função do número de corridas LC-MS. 

http://www.genedb.org/
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qualitativa por contagem espectral a partir dos resultados de todas as plataformas revelou 

que a grande maioria das proteínas – 3.359 entradas – são compartilhadas entre os 

fragmentos ESO/HE e BE. Duas frações menores compostas por 316 e 489 grupos de 

proteínas foram detectadas exclusivamente nas amostras BE e ESO/HE, respectivamente 

(Figura 4.2B). 

 

A partir da lista de identificações realizou-se a quantificação das proteínas à nível 

MS, por meio dos cromatogramas de íon extraído (XIC) dos íons precursores detectados. 

Após a aplicação do filtro de qualidade sobre os XICs, 2.434 grupos de proteínas foram 

quantificados na plataforma Q Exactive HF e 2.905 no Fusion. Apesar de 1.590 proteínas 

terem sido quantificadas pelo Q Exactive, os dados desta plataforma não foram incluídos 

nas análises de expressão diferencial devido à um número de réplicas insuficientes para 

Figura 4.2. Proteínas identificadas 

entre instrumentos e amostras. (A) 

Diagrama de Venn representando 

identificações exclusivas e 

compartilhadas entre as plataformas. 

Cerca de 45% (1870/4164) dos 

grupos de proteínas identificados 

foram detectados nas três 

plataformas. O Q Exactive HF 

apresentou maior número de entradas 

únicas e, juntamente ao Fusion, 

compôs a segunda maior interseção 

entre plataformas. (B) Diagrama de 

Venn indicando uma grande 

similaridade entre os grupos de 

proteínas obtidos nas análises shotgun 

dos fragmentos BE e ESO nas 

plataformas Fusion e Q Exactive HF, 

e BE vs HE, no Q Exactive. Cerca de 

11,7% e 7.6% dos grupos 

identificados foram detectados 

unicamente na região esofagiana ou 

posterior do corpo de vermes adultos, 

respectivamente. 

A) 

B) 
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realização da análise de variância (ANOVA). Por meio dos valores de área calculados 

para as proteínas identificadas e quantificadas em cada instrumento observou-se que as 

plataformas Q Exactive, Q Exactive HF e Fusion cobriram respectivamente 4,5, 5,1 e 5,2 

ordens de magnitude (Apêndice 4.1). 

Diferenças de expressão entre as amostras ESO e BE foram indicadas pela razão 

entre as duas amostras (fold ESO÷BE) de forma que valores maiores ou menores que 1 

(um) apontam, respectivamente, um enriquecimento na região esofagiana ou posterior. 

Estes valores foram inicialmente utilizados para se avaliar a distribuição de tecidos ou 

funções celulares específicas por meio de um conjunto de proteínas consideradas 

assinaturas moleculares. A título de comparação, dados quantitativos obtidos previamente 

na análise composicional da região esofagiana de S. mansoni por RNAseq, que foram 

sobrepostos à valores adquiridos pela abordagem proteômica (Figura 4.3).  

As proteínas relacionadas ao sistema nervoso que foram detectadas na análise 

proteômica shotgun, apresentaram uma expressão média próxima à equivalência entre as 

amostras ESO vs BE, com fold mediano de 0,95 nas plataformas Q Exactive HF e Fusion 

(Figura 4.3A; triângulos). O mesmo cálculo foi empregado para a lista de transcritos 

detectados por RNAseq e revelou um fold mediano de 1,10 (Figura 4.3A; círculos). Pode-

se observar que ao nível proteico os valores de fold apresentaram variações mais 

acentuadas do que aquelas observadas ao nível de transcritos. No entanto, esses valores 

de fold ficam majoritariamente restritos a uma faixa ≤ 50% de aumento/redução na 

comparação ESO vs BE (Figura 4.3A; área sombreada). Dentre os marcadores desta 

categoria que apresentaram expressão significativamente aumentada na amostra BE 

estão: neurexin 1 alpha neurogenic locus notch protein (Smp_130280), synaptophysin 

(Smp_080100), neuropilin and tolloid (Smp_153440), neuronal calcium sensor 

(Smp_068510) e neuronal calcium sensor 2 (Smp_151600).  

Um grupo composto por onze proteínas foi detectado significativamente 

enriquecido nos fragmentos ESO, sendo ele composto pelo neuropeptide F prepropeptide 

(Smp_088360), que apresentou o maior valor de fold na categoria, seguido por neurexin 

4 (Smp_159570),  synaptobrevin (Smp_164210), brain protein 44 protein 2 like 

(Smp_022430), acetylcholinesterase (Smp_136690), neurobeachin (Smp_153840), 

neuroendocrine convertase 2 (Smp_077980), NPP-1 prepropeptide\x3b Putative 
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neuropeptide (Smp_058240), SmKK7 (Smp_194830), calcineurin b (Smp_073270) e 

synaptotagmin (Smp_175900). 

A segunda categoria analisada foi composta por proteínas musculares e 

representantes do citoesqueleto celular, dentre elas, paramiosina, dineína, actina e 

tubulina (Figura 4.3B). A abundância relativa a nível de mRNA teve valor mediano de 

0,87, enquanto que a análise proteômica indicou uma leve tendência ao enriquecimento 

de moléculas deste grupo na porção BE, com fold mediano de 0,67. Marcadores 

citosólicos e do parênquima foram detectados, com leve enriquecimento na região 

posterior do parasito (BE), com fold mediano de 0,86 e 0,79 nas análises por RNAseq e 

proteômica, respectivamente. Salvo poucas exceções como thioredoxin (Smp_008070) e 

lactate dehydrogenase (Smp_098950), que apresentaram enriquecimento significativo na 

amostra BE, os demais componentes da categoria exibiram variações limitadas à faixa de 

50% (Figura 4.3C). 

Um padrão de expressão mais complexo foi observado entre os marcadores do 

tegumento do parasito. Tanto ao nível de transcritos ou proteínas, a dispersão dos pontos 

ao longo do eixo x extrapolando o limite sombreado indica maiores diferenças na 

abundância dos marcadores nas duas amostras (Figura 4.3D). Os dados quantitativos de 

mRNA indicam um fold mediano de 0,98 entre as amostras enquanto para proteínas há 

um enriquecimento na região posterior do corpo do verme revelado por uma mediana de 

0,75 nos valores de fold. No entanto, três proteínas apresentaram expressão 

significativamente aumentada na amostra ESO, sendo elas: duas anexinas, Smp_045550 

e Smp_155580, e tetraspanin CD63 receptor (Smp_041460). As outras doze proteínas 

diferencialmente expressas estão enriquecidas no BE. Nesta lista estão quatro 

tetraspaninas (Smp_095630, Smp_011560, Smp_017430 e Smp_140000), Sm13 

(Smp_195190), alkaline phosphatase (Smp_155890), CD59-like glycoprotein 

(Smp_166340), Sm8.7 (Low Molecular Weight Protein – LMWP; Smp_194860), ADP 

ribosyl cyclase (Smp_025830), glucose transport protein (Smp_105410), carbonic 

anhydrase (Smp_168730) e ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 

(Smp_042020).  
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Marcadores das secreções do epitélio intestinal dos parasitos exibiram expressão 

preferencial na porção posterior BE em ambas as abordagens (Figura 4.3E). Valores de 

Figura 4.3. Expressão diferencial de marcadores teciduais e celulares nas amostras ESO e BE. 

Gráficos de dispersão indicando a amplitude na variação da expressão de genes assinatura de tecidos e 

funções celulares especializadas. A partir da quantificação de proteínas nas plataformas Fusion (𝛁) e Q 

Exactive HF (∆), e transcritos (●) por RNAseq (WILSON, R. A. et al., 2015), o Log2 do fold calculado 

(ESO÷BE) foi plotado no eixo das abscissas de forma a representar tendências no enriquecimento das 

moléculas nas porções BE e ESO. O empilhamento vertical das identidades é meramente aleatório. 

Observa-se que a maioria dos pontos se limitam à faixa de variação de até 50% demarcada pelo 

sombreamento central.  

A) B) 

C) D) 

E) F) 
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fold obtidos a partir da quantificação por proteômica apresentaram diferenças ainda mais 

acentuadas do que observado pelo RNAseq, resultando em valores medianos de 0,66 e 

0,78, respectivamente. Da lista de moléculas desta categoria 14 foram diferencialmente 

expressas aumentadas no BE, sendo cathepsin S (Smp_139240), Cathepsin B 

(Smp_103610 e Smp_067060), asparaginyl endopeptidase (Smp_075800 e 179170), 

ferritin heavy polypeptide (Smp_047650), serpin (Smp_090080), alpha-2-macroglobulin 

(Smp_089670), lysosome associated membrane glycoprotein (Smp_162770), calumenin 

(Smp_147680) e quatro saposinas (Smp_105420, Smp_014570, Smp_194910 e 

Smp_016490).  

Por último, a categoria composta por glicosil transferases revelou um 

enriquecimento mediano de 1,19 e 1,35 nos fragmentos esofagianos analisados ao nível 

de transcritos e proteínas, respectivamente (Figura 4.3F). Das treze proteínas 

diferencialmente expressas neste grupo de moléculas, três estão aumentadas na fração BE 

e onze são mais abundantes no ESO. As proteínas alpha (1,6) fucosyltransferase 

(Smp_175120), oligosaccharyltransferae subunit STT3 (Smp_197220) e procollagen 

galactosyltransferase 1 (Smp_058670) compuseram o primeiro grupo. Os demais 

marcadores, enriquecidos na porção ESO, foram dolichyl diphosphooligosaccharide 

protein (Smp_035470), dolichyl phosphate beta glucosyltransferase (Smp_032780), 

dolichyl diphosphooligosaccharide protein (Smp_105680), dolichyl 

diphosphooligosaccharide protein (Smp_158600), polypeptide GalNAc transferase 6 

(Smp_057620), polypeptide N acetylgalactosaminyltransferase (Smp_139230), alpha 

1,3 mannosyltransferase (Smp_177080), polypeptide N acetylgalactosaminyltransferase 

(Smp_005500), beta-1,3-N-galactosyltransferase (Smp_151220) e alpha-1,6-

mannosylglycoprotein (Smp_102430). 

Na sequência, a distribuição global das proteínas quantificadas nas amostras ESO 

e BE foi avaliada em gráficos volcano (Figura 4.4). Como a maioria dos marcadores das 

seis categorias analisadas anteriormente se restringiram à faixa de 50% de 

aumento/redução entre as amostras, considerou-se esse mesmo valor como ponto de corte 

na análise de expressão diferencial. Identidades que atenderam a este critério e 

apresentaram significância estatística nas plataformas Fusion (Figura 4.4A) e Q Exactive 

HF (Figura 4.4B) somaram, respectivamente, 560 e 138 grupos de proteínas 
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diferencialmente expressas (DEP; pontos coloridos). Observa-se uma alta densidade de 

pontos na região de equivalência em ambas as plataformas, representando o conjunto de 

moléculas com funções mais generalistas e compartilhadas entre as amostras. Em 

contrapartida, o distanciamento da região central do gráfico volcano sugere o 

enriquecimento de proteínas de interesse especializadas nas funções da glândula 

esofagiana (□) ou do epitélio intestinal (□) de vermes machos adultos. Em ambas as 

plataformas observou-se diferenças de expressão significativas de até 32x tanto em ESO 

ou BE (Figura 4.4). 

Figura 4.4. Gráficos volcano das análises comparativas ESO vs BE. Expressão diferencial representada 

pelo fold (ESO vs BE), no eixo horizontal, e –Log10 da significância (teste ANOVA), no eixo vertical, da 

análise quantitativa realizada nas plataformas Fusion (A) e Q Exactive HF (B). Pontos vermelhos (□) e 

verdes (□) indicam grupos de proteínas diferencialmente expressas (FDR≤1%) com abundância pelo 

menos 50% aumentada na região esofagiana (ESO) ou posterior (BE) de vermes machos adultos, 

respectivamente.  

A) 

B) 
BE     ESO 

BE           ESO 
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A seguir, os grupos de proteínas diferencialmente expressas foram representados 

em heatmap com agrupamento hierárquico (Figura 4.5). Tanto a reprodutibilidade entre 

réplicas técnicas e a similaridade das réplicas biológicas foram evidenciadas no 

agrupamento hierárquico vertical nos gráficos. De acordo com os dendrogramas no topo 

dos heatmap observa-se que as análises LC-MS das mesmas amostras apresentaram alta 

similaridade ao passo que ESO e BE se separaram. Em outra instância, o agrupamento 

hierárquico das DEP é ilustrado pelo dendrograma lateral, ponderando aumento ou 

redução na abundância individual das proteíns em cada amostra. As DEP indicadas na 

quantificação por LC-MS foram combinadas e divididas em dois grupos, ESO e BE, 

sendo esses submetidos individualmente às análises funcionais e ontologia gênica. 

Após a consolidação das análises nos instrumentos Fusion e Q Exactive HF, 349 

identidades únicas apresentaram-se enriquecidas na amostra BE e 279 na amostra ESO. 

O mapeamento funcional destas sequências a partir de informações de ontologia gênica 

depositadas para S. mansoni resultou na anotação inicial de ~65% das proteínas do ESO 

e ~55% do BE (Apêndice 4.2). A incorporação das informações estruturais consultadas 

pelo InterPro teve um impacto positivo no processo de anotação, elevando o percentual 

anotado para aproximadamente 82% e 78% das DEP do ESO e BE, respectivamente. Na 

tentativa de se obter informações funcionais por homologia, repetiu-se o processo 

incluindo até três sequências similares alinhadas pelo BLAST no banco de trematódeos. 

Observou-se apenas uma discreta melhora (3-5%) no número de sequências anotadas e, 

por isso, a primeira abordagem, restrita à espécie de interesse, foi adotada. 

A anotação funcional dos grupos de proteínas enriquecidos nas amostras ESO e 

BE foi realizada em três níveis, sendo processo biológico o primeiro deles. Dentre os 

termos detectados no quarto nível da árvore gene ontológica (Figura 4.6A) destacam-se 

aqueles exclusivos ou com claro enriquecimento entre as amostras.  

O primeiro, Transporte, englobou em níveis inferiores processos relacionados ao 

transporte de íons, transporte transmembranar, tráfego vesicular – incluindo aquelas 

derivadas do aparato de Golgi – e, ainda, transporte de substâncias orgânicas e 

nitrogenadas como peptídeos. Ademais, processos como localização celular de 

macromoléculas, estabelecimento da localização na célula e 
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Figura 4.5. Heatmap de proteínas 

diferencialmente expressas na análise 

ESO vs BE. Representação gráfica com 

agrupamento hierárquico de grupos de 

proteínas e amostras referentes às 

análises nas plataformas Fusion (A) e Q 

Exactive HF (B). O dendrograma no topo 

dos gráficos confirma a divergência na 

composição das amostras BE (█) e ESO 

(█) ao passo que evidencia a 

reprodutibilidade e semelhança entre 

réplicas técnicas e biológicas. Os 

dendrogramas laterais ilustram o 

agrupamento hierárquico dos grupos de 

proteínas diferencialmente expressas 

(FDR≤1% e fold ≥1,5), de acordo com 

seu perfil de expressão nas amostras. 

Células vermelhas e verdes indicam 

respectivamente médias de intensidade 

maiores ou menores ao se comparar os 

proteomas ESO vs BE. Células mais 

escuras indicam menor discrepância na 

intensidade média dos grupos de 

proteínas entre as amostras avaliadas.  

A) B) 
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transporte intracelular estão, em última instância, conectados ao transporte intracelular 

de proteínas. De modo similar, termos relacionados à localização de proteínas se 

mostraram exclusivos à amostra ESO (Figura 4.6A). Além disso, foi evidenciado o 

enriquecimento de processos celulares dedicados à biossíntese de macromoléculas 

nitrogenadas e metabolismo de compostos organo-nitrogenados, derivados de 

carboidratos e ácidos orgânicos, na região esofagiana dos parasitos (Figura 4.6A).  

Um total de oito processos biológicos foi detectado exclusivamente na árvore gene 

ontológica das DEP na amostra BE (Figura 4.6A). Dois deles, catabolismo celular e de 

substância orgânica destacam processos de degradação molecular na porção posterior do 

corpo dos vermes. Proteínas enriquecidas no BE também indicaram processos 

relacionados ao metabolismo de lipídeos, nucleotídeos e, substâncias aromáticas, cíclicas 

e heterocíclicas (Figura 4.6A). Por último, proteínas envolvidas em regulação catalítica 

foram indicadas exclusivamente na fração BE. Seis dos 25 processos biológicos tiveram 

representatividade similar entre as DEP das duas amostras, sendo elas: metabolismo de 

fósforo, compostos nitrogenados, macromoléculas e proteínas; e, organização de 

organelas (Figura 4.6A). 

Na sequência, a categorização por função molecular revelou dez termos 

recuperados no terceiro nível da árvore gene ontológica, sendo que seis deles 

apresentaram uma representatividade muito similar nas amostras (Figura 4.6B). Dos 

quatro termos com variações mais pronunciadas estão a atividade transferase aumentada 

no ESO, juntamente à categoria de atividade oxidorredutase detectada exclusivamente 

nesta fração. Em contrapartida, ligação de proteínas e atividade hidrolase foram mais 

representadas nas DEP do BE. Vale ressaltar que a distribuição diferencial de classes de 

enzimas entre as amostras reforçou a maior representatividade de hidrolases no BE, e 

transferases e oxidorredutases no ESO (Apêndice 4.3).  

Por último, a análise de componente celular resultou em dezessete termos, sendo 

que desses, cinco foram exclusivos de BE enquanto o restante apresentou enriquecimento 

ou exclusividade na amostra ESO (Figura 4.6C). Componentes intracelulares, organelas 

intracelulares e membranosas tais quais, vesículas intracelulares, retículo 

endoplasmático (ER), Golgi e mitocôndria, além de componentes intrínsecos de 

membrana, apresentaram-se em número relativamente maior na região esofagiana.  
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Figura 4.6. Categorização funcional das proteínas diferencialmente expressas na comparação ESO 

vs BE. A contribuição percentual de cada termo de processos biológicos (A), função molecular (B) e 

componente celular (C) está apresentada de forma comparativa entre as frações ESO (█) e BE (█). 

A) 

B) 

C) 
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Proteínas de complexo proteína-membrana, sistema endomembrana, membrana 

de organela, membrana do ER e conexão da membrana nuclear externa-membrana do 

ER foram detectadas unicamente na fração ESO, enquanto complexo proteico estava 

enriquecido na mesma amostra. Por outro lado, proteínas da membrana plasmática, 

periferia celular, organelas não membranosas (núcleo e citoesqueleto) e complexos 

catalíticos foram indicadas apenas na porção posterior dos parasitos (Figura 4.6C). 

Todas as sequências diferencialmente expressas foram submetidas à predição de 

peptídeo sinal com o intuito de identificar moléculas possivelmente expostas na interface 

parasito-hospedeiro. Ao todo, 47 e 49 proteínas enriquecidas no ESO e BE, 

respectivamente, retornaram predições positivas para exportação via secretória clássica 

(Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2. Proteínas diferencialmente expressas com predição positiva de sequência sinal. 

GeneDB ID Descrição 
SignalP 

Score 

Massa 

(Da) 

% 

cobert. 

#Pept. 

únicos 

Log2 fold 

ESO:BE 

Smp_122050 lag1 longevity assurance 1 0.779 53975 15 4 4.7 

Smp_041460 tetraspanin CD63 receptor 0.370 30430 8 2 2.3   ̶   3.5 

Smp_159570 neurexin 4 0.521 157586 2 2 2.4 

Smp_199260 vesicular amine transporter 0.446 149990 7 6 2.3 

Smp_026230 hypothetical protein 0.704 16676 51 5 2  ̶  1.2 

Smp_057620 polypeptide GalNAc 

transferase 6 

0.446 58452 7 2 1.5 

Smp_136690 acetylcholinesterase 0.624 78301 7 2 1.3 

Smp_147460 ceramidase 0.363 66199 14 4 1.3 

Smp_096780 transmembrane protein 165 0.640 30470 4 1 1.2 

Smp_079860 o acyltransferase 

(membrane bound) domain 

0.416 52159 15 7 - 4 1.1  ̶  1.1 

Smp_162040 Transmembrane 9 

superfamily protein 

0.924 74193 23 13 1.1 

Smp_150650 hypothetical protein 0.749 9568 16 1 1.2  ̶  0.9 

Smp_068500 hypothetical protein 0.577 47746 17 4 1.0 

Smp_103740 calmodulin related calcium 

binding protein 

0.720 33189 30 7 1.0 

Smp_078800 dnaJ subfamily B 0.746 22266 51 8 - 7 0.8  ̶  1.2 

Smp_077980 neuroendocrine convertase 2 0.359 72708 12 5 1.0 

Smp_046250 Transmembrane emp24 

domain containing protein 2 

0.866 22885 26 8 - 5 0.8  ̶  1.1 

Smp_127710 hypothetical protein 0.862 43591 12 2 1.0 

Smp_194830 SmKK7 0.757 9274 47 4 0.9 
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Smp_100140 protein KRTCAP2 protein 0.470 14656 14 1 0.9 

Smp_079310 transmembrane emp24 

domain containing protein 

0.768 24100 28 6 0.9 

Smp_173140 subfamily M3A non 

peptidase ue 

0.340 93048 24 13 0.8 

Smp_166500 phospholipase A 0.761 45564 14 3 0.8 

Smp_073270 neuroendocrine protein 7b2 0.833 32848 36 7 0.8 

Smp_203580 hypothetical protein 0.594 9545 57 6 0.8 

Smp_072950 Transmembrane emp24 

domain containing protein 4 

0.707 24537 40 9 - 7 0.8 

Smp_152580 Micro-exon gene 5 (MEG-5) 0.832 8884 33 2 0.8 

Smp_155510 transmembrane protein 66 0.738 38189 17 6 0.8 

Smp_123540 venom allergen-like (VAL) 

12 protein 

0.393 23686 31 5 0.7 

Smp_145300 peptidylglycine alpha 

hydroxylating mono-

oxygenase 

0.810 32638 18 6 0.7 

Smp_143730 nodal modulator 1 0.800 154520 17 15 0.7 

Smp_098420 ATP dependent RNA 

helicase dhh 1 

0.887 36477 3 1 0.7 

Smp_089640 succinate dehydrogenase 

(ubiquinone) iron sulfur 

0.646 32268 47 12 0.7 

Smp_142620 atrial natriuretic peptide 

receptor 1 

0.353 175832 4 4 0.7 

Smp_105220 hypothetical protein 0.742 14191 38 6 0.7 

Smp_055200 Tumor suppressor candidate 

3 (protein N33) 

0.862 37970 26 7 0.7 

Smp_027870 melanoma inhibitory 

activity protein 3 

0.858 160462 11 11 0.7 

Smp_164760 cell adhesion molecule 0.718 133258 19 13 0.7 

Smp_243910 transmembrane 9 

superfamily protein member  

putative 

0.870 70600 21 10 0.7 

Smp_243870 dnaJ subfamily C 6 0.686 110664 4 2 0.7 

Smp_081900 hypothetical protein 0.851 14136 12 2 0.6 

Smp_035470 dolichyl 

diphosphooligosaccharide 

protein 

0.829 48682 42 13 0.6 

Smp_154960 transmembrane emp domain 

containing protein 

0.753 25013 22 5 0.6 

Smp_143430 alpha mannosidase 0.356 142265 9 7 0.6 

Smp_160560 Dyp type peroxidase, haem 

peroxidase 

0.712 79513 22 10 0.6 

Smp_071050 hypothetical protein 0.349 16774 6 1 0.6 

Smp_105680 dolichyl 

diphosphooligosaccharide 

protein 

0.776 66263 30 17 0.6 
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Smp_013040 cathepsin d (lysosomal 

aspartyl protease) 

0.795 46960 26 7 -0.6 

Smp_031880 Immunoglobulin domain 

containing protein 

0.790 32499 35 10 -0.6 

Smp_032520 lysosome associated 

membrane glycoprotein 

0.679 26620 6 1 -0.6 

Smp_089670 alpha 2 macroglobulin 0.881 243538 20 35 -0.7 

Smp_180810 Papilin 0.782 215192 5 5 -0.7 

Smp_153550 hypothetical protein 0.667 15658 56 6 -0.7 

Smp_166220 SUMO activating enzyme 

subunit 2 

0.351 85393 31 13 -0.7 

Smp_011830 hypothetical protein 0.746 24484 56 9 -0.7 

Smp_019350 hypothetical protein 0.857 14129 29 5 -0.8 

Smp_194910 Saposin B domain 

containing protein 

0.789 21037 19 4 -0.8 

Smp_194050 Clumping factor A 0.864 43482 7 3 - 1 -0.8 

Smp_025830 adp ribosyl cyclase 0.658 34758 26 8 - 7 -0.7  ̶  -1 

Smp_070380 hypothetical protein 0.438 16261 7 1 -0.9 

Smp_123830 collagen alpha (xi) chain 0.554 162529 4 5 -0.9 

Smp_197370 hypothetical protein 0.817 125741 6 7 -0.9 

Smp_034850 TWiK family of potassium 

channels protein 7 

0.830 34605 8 3 -0.9 

Smp_196840 collagen alpha 1(II) chain 0.354 168363 6 8 -0.9 

Smp_242240 insulin growth factor 

binding protein 7 

0.756 32501 19 4 -0.9 

Smp_144560 nucleobindin 2 0.855 40006 4 1 -1.0 

Smp_130950 DNA double strand break 

repair rad50 ATPase 

0.936 17090 9 1 -1.0 

Smp_105410 glucose transport protein 0.400 54984 8 4 -1.0 

Smp_171780 SPARC protein 0.796 30327 69 16 -1.1 

Smp_164590 fibrillar collagen chain 

FAp1 alpha 

0.766 155719 7 10 - 6 -1  ̶  -1.3 

Smp_171680 protein sidekick 0.370 398638 0 1 -1.2 

Smp_195190 13 kDa tegumental antigen 

Sm13 

0.872 11923 23 4 -1.2 

Smp_194860 hypothetical protein 0.913 10866 38 4 -1.2 

Smp_244450 procollagen-lysine  2-

oxoglutarate 5-dioxygenase 

3 

0.910 73275 24 11 -1.4 

Smp_155890 alkaline phosphatase 0.377 45168 30 7 -1.5 

Smp_166340 hypothetical protein 0.687 14439 15 2 -1.5 

Smp_246820 hypothetical protein 0.602 29644 20 4 -1.5 

Smp_147680 DNA supercoiling factor 0.668 38191 69 21 -1.5 

Smp_173940 frizzled-like protein 0.521 77248 12 6 - 3 -1.7  ̶  -1.3 

Smp_134550 hypothetical protein 0.782 9970 28 2 -1.6 
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Smp_068280 prolyl 4 hydroxylase subunit 

alpha 2 

0.717 66246 5 2 -1.6 

Smp_155570 endoglycoceramidase 0.608 40486 7 1 -1.7 

Smp_052880 hypothetical protein 0.405 12680 22 1 -1.7 

Smp_129900 sodium and chloride 

dependent GABA 

transporter 

0.479 55387 2 1 -1.8 

Smp_016490 saposin B domain 

containing protein 

0.770 22543 5 1 -1.8 

Smp_073400 lysosome associated 

membrane glycoprotein 

0.814 27696 5 1 -2.0 

Smp_203190 hypothetical protein 0.817 8750 9 1 -2.1 

Smp_014570 saposin B 0.766 24165 18 4 -2.3 

Smp_105420 saposin B, (Liberian) LGG 0.832 22326 7 1 -2.5 

Smp_245810 glypican 0.413 120803 1 1 -2.6 

Smp_008610 deoxyribonuclease ii 0.730 43542 5 1 -2.8 

Smp_139240 cathepsin S (C01 family) 0.730 40303 15 4 - 1 -3.3 

Smp_075800 putative asparaginyl 

endopeptidase, Sm32 

0.861 49095 26 9 - 4 -3.8 

Smp_067060 cathepsin B1 isotype 2 0.500 38540 31 3 - 1 -4.1 

Smp_162770 lysosome associated 

membrane glycoprotein 

0.694 45481 7 2 -4.3 

Smp_103610 cathepsin B-like cysteine 

proteinase 

0.716 38568 52 4 -4.3 

SignalP score cutoff = 0.34. Valores em itálico indicam sequências com ≥4 domínios transmembrana preditos, 

para as quais, o algoritmo SignalP-TM foi utilizado. Proteínas identificadas concomitantemente nas 

plataformas Fusion e Q Exactive HF tiveram os números de peptídeos únicos e fold mesclados, enquanto a 

porcentagem de cobertura apresentada se refere à média obtida em cada análise. 

 

Hidrolases enriquecidas tanto na região esofagiana como na fração posterior do 

corpo dos parasitos foram indicadas pela análise. Este grupo foi composto pela 

phospholipase A (Smp_166500), metalopeptidase M3A (Smp_173140), nodal modulator 

1 (Smp_143730), alpha manosidase (Smp_143430) e ceramidase (Smp_147460), 

mostrando enriquecimento no ESO e, endoglicoceramidase (Smp_155570), 

deoxiribonuclease II (Smp_008610), ADP ribosil ciclase (Smp_025830), catepsinas 

D/B/B1/S (Smp_013040, Smp_103610, Smp_067060 e Smp_139240, respectivamente) 

e asparaginil endopeptidase (Smp_075800), enriquecidas no BE. Nesta mesma fração, os 

inibidores de protease alpha-2-macroglobulina (Smp_089670) e papilina (Smp_180810) 

foram detectados. 

Dentre as DEP da fração ESO, sequências sinais foram preditas para proteínas 

associadas à membrana e envolvidas em diferentes etapas da via secretória, como a 
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comunicação cis-Golgi com o ER, ou etapas pós-Golgi, e transporte/homeostase de cálcio 

e pH de vesículas. A descrição da maioria destas moléculas foi obtida em função de suas 

características estruturais conservadas, como a presença dos domínios transmembrana 

165 (Smp_096780; família gdt1), 9 (Smp_162040 e Smp_243910; família nonaspanin), 

66 (Smp_155510), emp24 (Smp_046250, Smp_079310, Smp_072950 e Smp_154960), 

tetraspanina (Smp_041460) e calmodulina (Smp_103740). Duas proteínas enriquecidas 

na fração ESO envolvidas na transferência de oligossacarídeos à glicoproteínas mediada 

por dolicol fosfato (Smp_035470 e Smp_105680) foram também detectadas, bem como 

uma GalNAc transferase (Smp_057260).  

Ao todo, 19 proteínas sem funções preditas, anotadas como hypothetical protein, 

compuseram a lista sendo oito enriquecidas no ESO e 11 no BE. A predição também 

revelou antígenos específicos de schistosomas como, SmKK7 (Smp_194830), MEG-5 

(Smp_152580) e VAL-12 (Smp_123540), todos enriquecidos no ESO, e Sm13 

(Smp_195190) no BE. Na fração BE, glicoproteínas com sequência sinal associadas à 

lisossomos (Smp_032520, Smp_073400, Smp_162770), quatro saposinas B 

(Smp_194910, Smp_016490, Smp_105420 e Smp_014570). Sete proteínas com função 

no sistema nervoso foram incluídas na lista, dentre elas, a SmKK7 citada anteriormente, 

neurexin 4, acetylcholinesterase, sodium and chloride dependent GABA transporter e 

vesicular amine transporter – associadas à membrana plasmática – e, neuroendocrine 

convertase 2 e neuroendocrine protein 7b2 secretadas para o meio extracelular.  

A última análise de dados foi direcionada para otimização no processo de 

identificação de proteínas codificadas por microexon genes. Para isso, uma base de dados 

com as sequências canônicas depositadas no genedb.org foi suplementada com 

sequências obtidas por permutação de éxons visando simular eventos de splicing 

alternativo. Com esta abordagem, 13 MEGs foram identificadas, sendo que para 10 delas 

(MEGs 3.4, 4.1, 4.2, 8.1, 8.2, 8.4, 12, 14, 15 e 26.3) os valores de área e contagem 

espectral sugerem expressão exclusiva na região esofagiana (Tabela 4.3). De maneira 

geral, as informações quantitativas extraídas de cada plataforma, ou entre peptídeos da 

mesma proteína, apresentaram grande concordância. Entretanto, dentre as identificações 

no Q Exactive observou-se que o peptídeo SLSLKER (MEG-8.2) não reproduziu o 

mesmo padrão de enriquecimento na fração ESO observado nas outras plataformas. De 
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modo similar, o peptídeo INTPKCLQK (MEG-3.4; FDR≤0,05) exibiu enriquecimento na 

fração BE, contrário ao padrão de enriquecimento no ESO revelado por outro peptídeo 

(CEDDCFGVSAITSK; FDR≤0,01) da mesma proteína. A MEG-24 apresentou 

expressão uniforme entre as amostras, enquanto MEG-5 e MEG-16 apresentaram-se 

discretamente aumentadas nas frações ESO e BE, respectivamente.  

A cobertura da sequência primária das proteínas por meio de sequências únicas 

identificadas alcançou pelo menos 65% para as MEGs 4.1 e 8.2, seguido por 60% para a 

MEG-14 e 50% para a MEG-15; enquanto as demais exibiram valores entre 10-20%. Em 

termos de sequências trípticas identificadas a MEG-4.1 apresentou 17 peptídeos, seguida 

pela MEG-8.2 e MEG-15, com dez e oito, respectivamente. Estas mesmas proteínas 

acumularam os maiores valores de contagens espectrais para seus peptídeos identificados. 

O estudo de variações na estrutura primária revelou a ocorrência de substituição e 

deleção de resíduos nas MEGs 4.1 e 4.2. No primeiro caso, duas variantes da sequência 

SIADXFLINKPK foram simultaneamente detectadas apresentando os resíduos de 

fenilalanina ou isoleucina na posição P’5 (ou X). A coexistência destas duas formas foi 

reforçada pela detecção da repetição da sequência em um peptídeo maior resultante de 

clivagem tríptica incompleta (SIADXFLINKPKVPLWIVNPLYYMVEK). Os peptídeos 

EYIEDKNVDIR e EYIEDNKK também se destacaram uma vez que a existência do 

segundo depende da deleção de nove resíduos (KNVDIRIIE) da sequência canônica, 

sendo que seis deles encontram-se no C-terminal da primeira sequência. Esta deleção cria 

um novo C-terminal contendo dois resíduos de lisina que servem como sítio de clivagem 

tríptica (Figura 4.7). Na MEG-4.2 observou-se a deleção de um resíduo de glutamina do 

peptídeo QLEEEQNPFHK, resultando na sequência alternativa QLEEENPFHK. 
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Tabela 4.3. Detecção de MEGs a partir da base de dados de sequências permutadas. 

  Q Exactive Q Exactive HF Fusion 

Proteína Peptídeo Area ESO Area BE #ESO #BE Area ESO Area BE #ESO #BE Area ESO Area BE #ESO #BE 

MEG-3.4 CEDDCFGVSAITSK         1.1E+05  4 0 

 INTPKCLQK          3.4E+03* 0 1* 

MEG-4.1 FNDVNTINK         1.1E+05  5 0 

 FNDVNTINKK 6.0E+07  2 0 2.0E+07  12 0 5.7E+05  12 0 

 KQFTEEEFSR 1.2E+07  1 0     2.4E+05  10 0 

 QFTEEEFSR 1.6E+08  2 0 2.9E+07  3 0 1.8E+06  9 0 

 LINSMLK     1.8E+07  7 0 4.1E+05  10 0 

 EYIEDKNVDIR     4.2E+06  5 0     

 EYIEDNKK     1.3E+06  1 0 3.0E+05  3 0 

 QINDGTSDKTSDTHTIK     2.2E+05  1 0     

 TSDTHTIKR         4.1E+04  16 0 

 QINDGTSDKPK 8.1E+05  1 0     3.9E+05  18 0 

 SIADIFLINKPK 5.5E+08 5.0E+06 6 1 1.3E+07  17 0 5.5E+05  7 0 

 SIADFFLINKPK 3.5E+08  5 0 7.9E+06  14 0 4.5E+05  9 0 

 

SIADIFLINKPKVPLWIVNPLYY

MVEK     
1.0E+07  6 0 

    

 

SIADFFLINKPKVPLWIVNPLYY

MVEK     
5.7E+06  4 0 

    

 VPLWIVNPLYYMVEK 2.5E+08 4.6E+06 7 1 1.2E+07  16 0 1.0E+06  15 0 

 FVQIMGYLLEDDDTLELNLPK* 1.1E+07  4 0         

 YYYDK 7.5E+06*  1* 0     4.1E+05  2 0 

MEG-4.2 FHEMPEYDDQLPDFPHK         9.6E+05  19 0 

 QLEEEQNPFHK 1.2E+07  1 0     2.1E+05  10 0 

 QLEEENPFHK         2.5E+05*  2* 0 

MEG-5 SGGSSDISDMFGQNK     1.0E+06 8.1E+05 1 1 4.9E+04 4.9E+04 3 4 
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MEG-8.1 LPNPSQK         3.7E+05*  2* 0 

 RVGDGFFDLFSEQEFHPINHK 1.9E+07  1 0         

 VGDGFFDLFSEQEFHPINHK 5.6E+07  1 0         

 TSFLNLK 3.9E+07  1 0         

MEG-8.2 MNTTPVHQEEPSFWR     2.0E+06  1 0     

 RMWNSFTSMFGSSDSSSGTNNK     3.8E+06  3 0 3.0E+05  9 0 

 MWNSFTSMFGSSDSSSGTNNK     1.1E+07  14 0 3.0E+05  21 0 

 

MWNSFTSMFGSSDSSSGTNNKD

TK     
2.1E+07  10 0 4.8E+05  14 0 

 SPNPNTTEAK         2.7E+04  4 0 

 SLSLKER 9.1E+07 7.9E+07 1 1 1.7E+07* 1.2E+07* 3* 1* 4.4E+05 1.7E+05 8 3 

 FNSIFGEEEYNPPK 5.3E+07  2 0         

 FNSIFGEEEYNPPKDSDFTER 6.1E+05  1 0         

 LWMLFK 1.4E+07  3 0         

 HCFLNFK 5.3E+07  1 0         

MEG-8.4 IIQNDHALK     9.0E+05*  3* 0     

MEG-12 AYGIWSLFSYFYK 3.9E+06  1 0         

MEG-14 THGATSTSTHGATSTAKPAASTPP

K 
1.2E+06  1 0 4.9E+06  10 0 2.7E+05  2 0 

 AAATSTIKPTVTTPK     1.6E+07  9 0 5.7E+05  13 0 

 

AAATSTTEPTVTTKPSPAKPAAS

NTAKPAASTPK     
7.1E+06  4 0  

   

MEG-15 LSHHNTVPAK 2.2E+06  1 0 5.8E+06  8 0 4.8E+05  18 0 

 TTLSHHNTVPAK 5.6E+06  2 0 1.9E+06  6 0     

 KSQHPNTTPSHTDK         8.0E+04  12 0 

 SQHPNTTPSHTDK         5.5E+04  7 0 

 MTPQDLISLLFSLIPQIK 9.2E+06  3 0         

 TIEFSQNENLLK 3.4E+08  1 0         

 LATILEK 1.5E+08  1 0         
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 IFEQQSR 2.1E+07  1 0         

MEG-16 GGDSGGLSDFLTSLFDWNGDGY

R 
7.7E+04 1.6E+05 1 1 

        

MEG-24 LGYIGPLSDYYVH 1.3E+08 1.3E+08 1 1 7.3E+06 6.9E+06 4 2 3.5E+05 6.9E+05 8 6 

MEG-26.3 CFLDVMPIEIGGK     1.2E+06  1 0     

*Peptídeos detectados à 5% de FDR; A quantificação de sequências detectadas por contrapartes oxidadas e/ou com diferentes estados de carga foi realizada pelo cálculo 

da média das áreas observadas e a soma da contagem espectral que estão indicadas nas colunas #ESO e #BE; nestes casos os valores estão em itálicos. 

 

 

 

Figura 4.7. Sequências alternativas da MEG-4.1 detectadas por 

espectrometria de massas. Alinhamento de três estruturas 

primárias alternativas com ocorrência confirmada por 

espectrometria de massas. O sombreamento verde ressalta a 

cobertura alcançada. Peptídeos identificados são indicados por 

traços azuis, quando conservados entre as sequências, ou traços 

alaranjados, quando específicos de proteoformas. Uma provável 

deleção é indicada em uma sequência de nove aminoácidos 

vermelhos tachados.  Resíduos em negrito indicam possíveis 

polimorfismos. Sítios de O-glicosilação preditos pelo NetOGlyc 3.1 

(JULENIUS et al., 2005) estão indicados em amarelo na sequência 

mais longa da MEG-4.1. 
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4.3. Discussão 

A análise shotgun das porções esofagiana (ESO/HE) e posterior (BE) de vermes 

adultos machos realizada neste trabalho representa a primeira caracterização proteômica 

da glândula esofagiana de S. mansoni. O utilização do agente estabilizante, RNAlater, na 

preservação da integridade dos proteomas se mostrou satisfatória. Apesar deste produto 

não ter esta aplicação prevista no portifólio do fornecedor, a ausência de peptídeos não 

trípticos em concentrações detectáveis pelo espectrômetro de massas demonstra a sua 

eficiência na prevenção de degradação proteica indesejada.  

O emprego de uma metodologia de quantificação em larga escala das proteínas 

identificadas foi utilizada de forma comparativa entre ESO e BE como método de 

descoberta de proteínas possivelmente relacionadas às funções especializadas do esôfago. 

Dados espectrais foram acumulados em três plataformas LC-MS Orbitrap instaladas no 

Laboratório Multiusuário de Proteômica da UFOP ou no Centre for Proteome Research 

da Universidade de Liverpool (UK). Antes da análise principal dos espectros obtidos, 

uma busca de identidades foi realizada utilizando-se o proteoma de Mus musculus 

(http://www.uniprot.com, download em 10/04/2017), na qual proteínas plasmáticas não 

foram identificadas nas amostras ESO e BE. Dessa forma, optamos por não incluirmos o 

proteoma do hospedeiro como contaminante desta análise. 

Dentre os instrumentos, o maior número de espectros MS e MS/MS adquiridos 

por análise foi observado no Q Exactive. Isto se deve à duração do gradiente do método 

utilizado, o qual totalizou quatro horas por amostra. A normalização da taxa de 

identificação por tempo de instrumento revelou que o Q Exactive alcançou em torno de 

7.100 PSM por hora de análise em comparação à aproximadamente 14.160 e 14.100 no 

Q Exactive e Fusion, respectivamente. Dentre os fatores associados às maiores taxas de 

identificação observados nas duas últimas plataformas destaca-se o formato dos 

analisadores utilizados por estes instrumentos.  

A progressiva compactação desde a primeira geração dos analisadores Orbitrap 

utilizada pelo Q Exactive resultou na indução de um altíssimo campo elétrico (HF) 

possibilitando uma aquisições de espectros com maior rapidez (SCHELTEMA et al., 

2014). Enquanto o Q Exactive realiza um ciclo de aquisição em 12Hz, o Q Exactive HF 

http://www.uniprot.com/
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e Fusion o fazem em 18Hz e 20Hz, respectivamente. Este aumento resulta em duas 

situações: (1) aquisição de espectros com maior resolução no mesmo tempo de análise, 

ou, (2) aquisição de um número maior de espectros mantendo a mesma resolução 

alcançada no Orbitrap de primeira geração. Neste caso, os métodos DDA utilizados foram 

otimizados para que a aquisição ocorresse de forma mais rápida; eventualmente maiores 

resoluções foram utilizadas desde que não comprometesse a velocidade de aquisição.  

Outro fator importante é a maior resolução cromatográfica proporcionada pelas 

colunas de 50cm utilizadas nos sistemas UHPLC do CPR, em comparação àquela de 

15cm utilizada no LMU da UFOP, juntamente com a utilização de gradientes mais curtos. 

Estes fatores podem atuar positivamente na identificação em instrumentos com 

velocidade superior de análise. Ademais, o Q Exactive HF e Fusion possuem melhor 

fidelidade no isolamento de íons a serem ativados por HCD devido à uma otimização no 

quadrupolo dessas máquinas.  

Em conjunto todos esses aprimoramentos permitiram a análise MS/MS de um 

maior número de íons precursores e geração de espectros de melhor qualidade. Entre as 

plataformas do CPR, as diferenças foram menos pronunciadas. Apesar de o Fusion ter 

realizado mais eventos MS/MS, o número de PSM e proteínas identificadas foi menor do 

que o observado no Q Exactive HF. Este fenômeno é facilmente explicado pela menor 

resolução do método de armadilha de íons utilizado na detecção dos íons produto. 

Entretanto, a qualidade de quantificação dos peptídeos identificados nesta plataforma foi 

superior à observada no Q Exactive HF, muito provavelmente pela aquisição de espectros 

MS com o dobro de resolução e pelo maior média de peptídeos identificados por proteína.  

A abordagem comparativa a partir da dissecação manual de fragmentos da região 

esofagiana e BE foi aplicada e validada previamente em análise ao nível de transcrito 

(WILSON, R. A. et al., 2015). No entanto, como a análise shotgun deste trabalho constitui 

a primeira caracterização em larga escala ao nível proteico dos fragmentos ESO e BE, 

avaliou-se a eficiência do método em representar corretamente a composição das 

amostras. Em ambas as regiões são encontradas células musculares, parênquimais e 

tegumento, resultando em um proteoma basal de grande similaridade. Logo, as principais 

diferenças composicionais destas amostras estão relacionadas à presença da grândula 
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esofagiana e o gânglio encefálico no fragmento ESO, ao passo que a gastroderme compõe 

o tecido especializado da fração BE.  

Como esperado, a maior parte dos marcadores avaliados estão distribuídos 

uniformemente nos fragmentos avaliados (Figura 4.3). Ainda mais importante, o 

enriquecimento de algumas saposinas e glicosil transferases no BE e ESO, 

respectivamente, é consistente com o padrão molecular esperado para cada amostra e 

reforça a precisão da abordagem quantitativa comparativa ESO vs BE. Apesar da presença 

do gânglio encefálico na fração ESO, assumimos que a extensão do sistema nervoso por 

todo o corpo do parasito é capaz de minimizar a detecção dos constituintes destas células 

entre as proteínas diferencialmente expressas. De fato, das 53 proteínas da categoria 

sistema nervoso quantificadas por proteômica, apenas onze foram detectadas 

enriquecidas no ESO, e cinco o foram na fração BE; as demais apresentaram-se na região 

de equivalência entre as amostras.  

Como previsto, as proteínas envolvidas em processos mais conservados, como 

housekeeping citosólicas, se mostraram pouco específicas a qualquer uma das amostras. 

A maior abundância de proteínas musculares e citoesqueleto no BE sugere que a método 

de dissecação foi eficaz na redução da concentração destas moléculas no proteoma ESO, 

minimizando a supressão de sinal eventualmente causada por estas proteínas abundantes.  

Diferenças de expressão foram mais evidentes no nível proteico do que no nível 

de mRNA, sugerindo que a caracterização transcrissômica isolada pode ser insuficiente 

para predizer a composição molecular de diferentes regiões do corpo do parasito. Isto 

porque diferentes mecanismos de regulação pós-transcricional e turnover destas 

moléculas compromete a correlação entre mRNA e proteínas. Como exemplo, um único 

transcrito pode ser traduzido várias vezes, o que amplificaria a contribuição da proteína 

no proteoma de forma mais significativa do que se observa no transcrissoma. Em casos 

específicos, proteínas secretadas em algum compartimento extracelular, como o lúmen 

intestinal, podem se acumular, ao contrário dos seus transcritos. 

Três categorias de marcadores de funções especializadas na biologia do parasito 

merecem destaque. Começando pelo tegumento, oito das dez anexinas consideradas 

foram detectadas por proteômica. Destas, duas estão substancialmente enriquecidas no 
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ESO (Smp_155580 e Smp_045550). Nenhuma delas havia sido detectada nas análises 

proteômicas até o momento. Em particular, uma das entradas (Smp_045550) foi detectada 

altamente expressa em esquistossômulos por microarranjo (DILLON et al., 2006). 

Anexinas se ligam às membranas de maneira cálcio-dependente, atuando na sua 

estabilização, e possuem atividade inibidora da fosfolipase A2, possivelmente 

controlando mecanismos de exocitose e endocitose mediados por fosfatidilinositol 

(GERKE; CREUTZ; MOSS, 2005).  

Estes mecanismos de transporte vesicular são de ocorrência esperada nas porções 

BE e ESO, já que o tegumento reveste todo o corpo do parasito e apresenta intenso tráfico 

de vesículas. No entanto, a detecção de dois produtos abundantes no esôfago sugere um 

mecanismo diferenciado nesta região. A possível exposição destas moléculas ao sistema 

de defesa do hospedeiro, aliada à importância dos processos por elas mediados, fazem 

das anexinas possíveis alvos de drogas ou vacinas (HOFMANN et al., 2010). Uma 

terceira anexina (Smp_194120) foi detectada exclusivamente no ESO por proteômica, 

porém não apresentou significância estatística satisfatória. Este enriquecimento é, no 

entanto, corroborado pela análise de RNAseq, o que faz desta molécula um alvo a ser 

melhor investigado em análises futuras. 

Também atuando em vias de transporte intracelular uma tetraspanina CD63 

(Smp_041460) foi detectada consistentemente enriquecida na análise comparativa. 

Proteínas com este domínio são encontradas em endossomos tardios e lisossomos. Em 

células especializadas, endossomos tardios, ou corpos multivesiculares (MVB), ricos em 

vesículas intraluminais enriquecidas com tetraspanina CD63 podem se fundir com a 

membrana plasmática e liberar seu conteúdo de exosomos no meio extracelular (POLS; 

KLUMPERMAN, 2009).  

É válido ressaltar que a translocação da CD63 para vesículas intraluminais, que 

mais tarde são secretadas como exossomos, ocorre de maneira independente do complexo 

de classificação endossomal requeridos para transporte (do inglês, ESCRTA). Ao 

contrário, este processo é dependente de ceramida (TRAJKOVIC et al., 2008). Nesse 

sentido, a detecção de proteínas envolvidas na biossíntese deste esfingolipídeo, como a 

lag1 longevity assurance 1 (Smp_122050; exclusiva no ESO) ou, ceramidase e 

endoglicoceramidase, enriquecidas respectivamente no ESO e BE, reforça a atuação desta 
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via de secreção. As demais proteínas diferencialmente expressas desta categoria são 

marcadores da superfície do tegumento e estão levemente enriquecidas no BE.  

De todos os marcadores das secreções do epitélio intestinal analisados em 

detalhes, nenhum exibiu enriquecimento na porção anterior dos vermes. A secreção 

destes marcadores foi confirmada em análises para caracterização do proteoma do vômito 

de vermes em meio de cultura (HALL et al., 2011). Sabe-se hoje que produtos da glândula 

esofagiana são também secretados no lúmen do esôfago podendo ser regurgitados 

juntamente ao conteúdo intestinal. Por isso, a análise proteômica restrita ao 

sobrenandante de cultura não permite predizer a origem destas proteínas.  

A expressão equivalente de algumas proteínas nas frações ESO e BE antecipa que 

uma parcela destes marcadores propostos são sintetizadas e secretadas pela gastroderme 

e pela glândula esofagiana simultaneamente. Nossos resultados mostram que o maior 

nível de detalhe fornecido pela análise comparativa permite a diferenciação de proteínas 

específicas da gastroderme daquelas expressas ao longo de todo o trato alimentar, 

incluindo o esôfago. Dentre as proteínas comuns ao trato digestivo anterior (ESO) e 

posterior (BE) estão as catepsinas L, B e C, e duas carboxipeptidases, todas hidrolases 

lisossomais, indicando que o processo proteólise do sangue ingerido se faz presente desde 

o esôfago de S. mansoni. De fato, a análise de ontologia gênica revelou que enzimas 

hidrolases estão presentes em ambas as frações, contudo, com uma proporção ~25% 

maior no BE. 

No entanto, a presença de peptidases exclusivas no BE aponta uma especialização 

da gastroderme no processo. Dentre elas, estão duas outras catepsinas B (Sm31 e 

SmCB1), além de uma asparaginil endopeptidase (Sm32). Em particular, a Sm31 foi 

recentemente utilizada como alvo para diagnóstico por imunocaptura (GONZALEZ et 

al., 2016). Nesse sentido vale ressaltar que o conhecimento do sítio de expressão das 

secreções do trato alimentar deve ser considerado antes da sua utilização biotecnológica, 

como a proposição de métodos de diagnóstico ou desenho de vacinas. Isto porque, 

peptidases exclusivas do ESO são mais vulneráveis à uma resposta imune direcionada ao 

lúmen esofagiano, constituindo melhores alvos vacinais. Em contrapartida, secreções do 

ESO são produzidas em menor volume em relação ao intestino, o que resultaria numa 

menor concentração dos produtos esofagianos regurgitados na circulação do hospedeiro. 
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Neste caso, antígenos secretados pela gastroderme regurgitados são mais abundantes na 

circulação e mais promissores para diagnósticos.  

A presença de transportadores ou proteínas ligadoras nas regiões anterior e 

posterior também permite inferir que a captura de substratros é operante ao longo de todo 

tubo digestivo. No entanto, transportadores de lipídeos, como saposinas, foram 

majoritariamente mais abundantes no BE. Este padrão de expressão sugere que este 

processo não é prioritário no lúmen esofagiano. De fato, nossa hipótese é que as secreções 

mais abundantes da glândula estão direcionadas à lise celular juntamente à inativação de 

sinais inflamatórios, dentre outras respostas efetoras dos leucócitos ingeridos durante o 

repasto sanguíneo.  

Os últimos marcadores avaliados, glicosil transferases, foram selecionados devido 

à predição positiva de modificações pós-traducionais (PTM) por glicosilação de produtos 

da glândula esofagiana, especialmente as MEGs. De fato, treze enzimas envolvidas na 

via de glicosilação no retículo endoplasmático rugoso (ER) e Golgi estão enriquecidas no 

ESO. Cinco delas (Smp_177080, Smp_035470, Smp_032780, Smp_105680 e 

Smp_158600) são encontradas no ER e estão envolvidas nas primeiras etapas de N-

glicosilação de proteínas, nas quais ocorrem a síntese e fixação de moléculas de dolicol 

fosfato na membrana da organela, seguida da ligação do oligossacarídeo precursor à este 

carreador (ABEIJON; HIRSCHBERG, 1992). Na próxima etapa da via, o oligossacarído 

precursor é transferido para resíduos de asparagina nas cadeias polipeptídicas nascentes, 

as quais são transportadas até o aparato de Golgi para edição da cadeia glicídica; as 

demais glicosil transferases enriquecidas no ESO estão localizadas no Golgi e 

provavelmente atuam neste processo. A modificação de proteínas por N-glicosilação é 

comum em proteínas exportadas para o ambiente extracelular e, além disso, pode ser 

utilizada para direcionar moléculas para o compartimento lisossomal, por meio da 

fosforilação de uma unidade de manose da glicoproteína (CANTOR; BARANSKI; 

KORNFELD, 1992).  

Além da via de N-glicosilação, existem indícios que as proteínas de glândula 

esofagiana são modificadas por carboidratos O-ligados. Análises por microscopia 

confocal demonstraram a reatividade in situ da glândula esofagiana à aglutinina de 

amendoim (PNA) (COLLINS et al., 2011). Ainda, análises de microscopia de S. douthitti 
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revelaram um aspecto de mucina na superfície das extensões citoplasmáticas do esôfago 

(SHANNON; BOGITSH, 1969). Com base em análise de bioinformática da MEG-4.1, 

44 sítios de O-glicosilação são preditos (NetOGlyc) em sua região central, a qual é 

altamente repetitiva e densa em resíduos de treonina. Em trabalhos anteriores do grupo 

utilizando western blotting, uma banda reativa ao antissoro MEG-4.1 revelou uma intensa 

marcação na região de ~110 kDa, sugerindo a detecção da proteína intensamente 

glicosilada. Um blotting de lectina utilizando PNA reproduziu a marcação anteriormente 

detectada pelo anticorpo (LI et al., 2013).  

A existência de glicoproteínas contendo Gal-β(1-3)-GalNAc, e portanto, reativas 

à PNA é reforçada pelo enriquecimento da beta-1,3-N-galactosyltransferase 

(Smp_151220) no ESO. As principais proteínas esofagianas preditas com O-glicosilação 

são MEG-4.1, MEG-8.1, MEG-8.2 e MEG-14 (LI et al., 2013;  WILSON, R. A. et al., 

2015). No entanto, a detecção dessas moléculas por espectrometria de massas sugere que 

essas PTMs não ocorrem de maneira consistente pelo menos nas MEG-14, 4.1 e 8.2, como 

será discutido adiante. Frente aos indícios de alta atividade da maquinaria de glicosilação 

no ESO (2x transferases do que BE) deve-se considerar a utilização de métodos para 

enriquecimento e identificação de glicopeptídeos por espectrometria de massas para 

melhor compreensão do glicoproteoma da região esofagiana. Esforços tem sido feitos no 

estudo de glicídeos na imunologia de schistosomas (VAN DIEPEN et al., 2015) e na sua 

associação à resposta de auto cura do macaco Rhesus (YANG et al., 2017), no entanto a 

caracterização de glicídeos de origem esofagiana ainda não foi realizada. 

A análise de ontologia gênica de todas as DEP reforçou as hipóteses antecipadas 

a partir dos marcadores teciduais além de predizer funções adicionais dos fragmentos 

ESO e BE. De maneira geral, o proteoma da região esofagiana é proporcionalmente 

melhor representado por uma maquinaria de biossíntese celular, dedicada à síntese e 

transporte/secreção de proteínas, característico de um tecido com alta atividade secretória. 

Estas características foram reforçadas pelo enriquecimento de proteínas de organelas 

membranosas como ER e Golgi, e complexos entre proteínas e membranas.  

Proteínas relacionadas à via clássica de secreção também foram detectadas e 

compuseram a lista de genes envolvidos no transporte de moléculas. Dentre elas, 

destacam-se, seis proteínas de transporte (SEC23, 16a, 13, 24, 63 e 61), subunidades gama 
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e alfa da proteína associada ao translocon, peptidase de peptídeo sinal de 25kDa e 

partículas de reconhecimento de sequência sinal (9kDa, 72kDa, 14kDa e 68kDa). O 

estudo dos mecanismos de secreção da glândula esofagina podem auxiliar na proposição 

de rotas para bloqueio de sua função. Neste contexto, é importante ressaltar que a resposta 

de auto cura do macaco Rhesus induz um acúmulo de vesículas na extremidade das 

projeções citoplsmáticas da glândula (LI et al., 2015), sugerindo uma interferência por 

estímulos externos à glândula.  

A partir da lista de DEP obtida na abordagem comparativa das frações ESO e BE 

utilizou-se a ferramenta de predição de peptídeo sinal para identificar os produtos do trato 

alimentar possivelmente exportados pela via clássica de secreção. Entre outras hidrolases 

enriquecidas no ES destacam-se: phospholipase A (Smp_166500), possivelmente 

envolvida no metabolismo extracelular de lipoproteínas plasmáticas (PARKS; GEBRE; 

FURBEE, 1999); a alfa manosidase (Smp_143430), envolvida no turnover de 

glicoproteínas lisossomais; e a peptidase metalopeptidase M3A (Smp_173140). No 

entanto, como esperado, uma maior complexidade de hidrolases foi observada no BE. 

Além das quatro catepsinas e a asparaginil endopeptidase já conhecidas, uma 

deoxirribonuclease lisossomal (Smp_008610) foi detectada pela primeira vez, 

evidenciando a capacidade enzimática do intestino para catabolismo de nucleotídeos. Por 

fim, a presença de dois inibidores de protease, alfa-2-macroglobulina e papilina, indica 

que a atividade catalítica na região posterior é regulada. 

Proteínas direcionadas às diferentes etapas da via secretória foram indicadas pela 

análise de peptídeo sinal, porém, elas constituem um grupo de moléculas com baixa 

probabilidade de serem efetivamente secretadas por clivagem da sequência sinal. Em sua 

maioria estas proteínas atuam na comunicação cis-Golgi com o ER, ou etapas pós-Golgi, 

bem como no transporte/homeostase de cálcio e regulação do pH de vesículas. Um grupo 

de antígenos específicos de schistosoma foi evidenciado nesta análise. Trinta proteínas 

sem função predita (hypothetical protein) aparentemente são secretadas e atuam no 

ambiente extracelular; dezenove delas estão enriquecidas no ESO.  

A proteína SmKK7, um antígeno localizado nas terminações nervosas do parasito 

e descrito como um possível imunomodulador das secreções cercarianas (CURWEN et 

al., 2006) também foi detectado enriquecido no ESO; sua possível atuação no lúmen 
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esofágico é, no entanto, pouco provável. Outra proteína importante no contexto deste 

trabalho é a VAL-7. Ela compõe o grupo 1 das famílias das venom-allergen like proteins 

(CHALMERS; HOFFMANN, 2012), as quais são sabidamente secretadas, mas 

provavelmente devido ao N-terminal truncado da sequência, não foi detectada pela 

predição do SignalP. 

Por último, os dados espectras obtidos por proteômica shotgun foram utilizados 

para estudo de sequências alternativas de MEGs esofagianas potencialmente produzidas 

por splicing alternativo. Pela primeira vez, este grupo de moléculas esofagianas foi 

detectado por proteômica. Ao todo, 13 MEGs foram detectadas e 10 apresentaram 

expressão exclusiva no esôfago. Com exeção da MEG-16, todas as demais reproduziram 

o perfil de expressão previamente observado nas análises de RNAseq e validado por 

WISH. Nesta ocasião, MEG-16 foi revelada como um produto específico da porção 

anterior da glândula esofagiana (WILSON, R. A. et al., 2015). Ao traçarmos o motivo da 

diferença observada notamos que a sequência referência utilizada na síntese da sonda de 

WISH – NCBI ID: XM_018796491.1 (PROTASIO et al., 2012) – difere das sequências 

dispositadas no GeneDB sob número de acesso Smp_158890 (DEMARCO et al., 2010).  

Não existem evidências da expressão da MEG-16 na região posterior de S. 

mansoni, o que pode sugerir que o peptídeo identificado não representa corretamente o 

produto expresso por esse gene. No entanto, a não identificação de peptídeos preditos no 

modelo do NCBI impede a validação da sequência correta por proteômica. Contudo esta 

divergência deve ser melhor investigada em análises de trascrissômicas futuras. 

Como discutido anteriormente, a cobertura alcançada na sequência primária das 

MEGs preditas como produtos altamente glicosilados gera incerteza sobre a ocorrência 

destas PTMs. Sem desconsiderar a sequência sinal das proteínas MEG-4.1, MEG-8.2 e 

MEG-14 observa-se uma cobertura mínima de 60%. A MEG-8.1 teve uma baixa 

cobertura, e os peptídeos identificados não cobrem a região com predição positiva para 

modificação, deixando em aberto a ocorrência ou não das PTMs preditas para essa 

proteína. 

A estrutura incomum de micro éxons encontrada nas MEGs, e até em proteínas 

VALs, chama atenção pela possibilidade de emprego de um mecanismo inteligente de 
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variação proteica que poderia ser utilizado para evasão do sistema imune (VERJOVSKI-

ALMEIDA; DEMARCO, 2011). A geração de proteoformas por estes meios já foram 

descritas mas as famílias 1, 2 e 3 de MEGs (DEMARCO et al., 2010). A ocorrência 

splicing alternativo em transcritos de MEGs esofagianas foi descrito pela primeira vez 

por ORCIA et al. (2017) para a MEG-14, entretanto o presente trabalho reporta pela 

primeira vez a ocorrência destes eventos no nível proteico. Empregando nossa abordagem 

de permutação de éxons detectamos uma variação decorrente da exclusão de 6 resíduos 

na MEG-4.1. A identificação da sequência da proteína com as duas variações possíveis 

confirma a identificação de duas proteoformas da MEG-4.1 autoexcludentes.  

Um fenômeno mais comum é a substituição ou deleção pontual de resíduos. 

Também na MEG-4.1 já foram observadas duas substituições (E>K e I>F). Para a MEG-

4.2 a variação na sequência foi causada pela deleção de um resíduo de glutamina na sua 

sequência. Eventos de substituição de nucleotídeos foram recentemente investigados em 

schistosomas como indicadores de pressão seletiva. Os resultados do estudo revelaram 

que MEGs e algumas VALs possuem as maiores taxas de substituição em comparação 

aos genes codificadores de proteínas intracelulares ou secreções da gastroderme 

(PHILIPPSEN et al., 2015). Esta hipótese reforça que as secreções do esôfago são mais 

vulneráveis e mais frequentemente atacadas pelo sistema imune do hospedeiro em 

comparação às proteínas produzidas na região posterior do trato alimentar. Como 

resultado, os parasitos exibem plasticidade de adaptação alterando a estrutura de suas 

MEGs. Curiosamente, proteínas envolvidas nas reações de splicing não foram detectadas 

enriquecidas na fração ESO.  

O aprofundamento nas questões estruturais das MEGs requer a realização de 

experimentos LC-MS mais sofisticados empregando pré-fracionamento de peptídeos a 

fim de se aumentar a sensibilidade das análises. Além disso, WANG, X. et al. (2018) 

demonstraram o efeito de uma seleção evolutiva conservativa aumentando a ocorrência 

de resíduos de lisina e arginina nas junções de éxons. Dessa forma, a utilização da tripsina 

como enzima proteolítica no preparo de amostras para análise proteômica pode 

comprometer a capacidade de detecção de sequências alternativas resultantes de splicing. 

Assim, a utilização combinada de enzimas com diferentes especificidades pode resultar 

na detecção de novas proteoformas das proteínas de interesse.  
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5. Quantificação absoluta de proteínas da glândula esofagiana por QconCAT 
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5.1. Metodologia 

5.1.1. Seleção de alvos 

Nove proteínas foram selecionadas para quantificação por QconCAT com base na 

lista de proteínas identificadas na análise comparativa HE vs BE realizada no Q Exactive, 

juntamente com resultados de microscopia confocal (LI et al., 2013) e WISH (WILSON, 

R. A. et al., 2015). Um total de 19 peptídeos proteotípicos foram escolhidos para compor 

a proteína quimérica EsoCAT (Tabela 5.1), sendo 15 previamente identificados por 

espectrometria de massas. Dentre os demais, dois foram escolhidos para estudo de 

sequências alternativas N-terminal da MEG-12 preditas em modelos gênicos distintos e 

dois peptídeos extras foram selecionados a partir das estruturas primárias da MEG-8.2 e 

β-1,3-N-galactosiltransferase. O algoritmo CONSeQuence (EYERS et al., 2011) foi 

utilizado para estimar a detectabilidade (escala: 1-4) dos peptídeos na tentativa de auxiliar 

na escolha das peptídeos.  

 

Tabela 5.1. Sequências trípticas selecionadas para quantificação por QconCAT. 

GENEDB ID Produto Peptídeo PD 

Xcorr 

CONSeQuence 

score 

Smp_163630.1 MEG-4.1 SIADIFLINKPK 3,93 - 

  QINDGTSDKPK 2,97 - 

Smp_085840.1 MEG-4.2 QLEEEQNPFHK 3,46 1 

Smp_172180.1 MEG-8.2 FNSIFGEEEYNPPK 3,45 3 

  MNTTPVHQEEPSFWR - 4 

Smp_152630.1 MEG-12 AYGIWSLFSYFYK 3,31 - 

  ENYEQQLQQPK* - 1 

  KFHIVFFCGENYEQQLQQPK* - - 

Smp_010550.1 MEG-15 TTLSHHNTVPAK 4,04 3 

  TIEFSQNENLLK 3,37 4 

  LSHHNTVPAK 2,95 2 

70609378 VAL-7 VFVVCNYGPGGK 3,57 2 

  WTYVGQSIAFVPK 3,56 4 

Smp_142970.1 palmitoil 

tioesterase 

VGTVVSIGGPQQGIFGIPK 3,81 4 

 LATAIQNEIPR 3,55 4 

Smp_132480.1 aspartil protease INSLVIPNQAFGEMR 3,80 4 

 NIFSLDYFTSK 3,39 3 

Smp_151220.1 β-1,3-N-

galactosiltrans-

ferase  

NAENPFDSPYYR 3,86 3 

 QVPLYLFIDDDYDLVPK - 4 

* Peptídeos incluídos para validação dos dois modelos existentes para o gene Smp_152630.1. 
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5.1.2. Desenho e produção da proteína QconCAT 

Os peptídeos proteotrípticos foram concatenados a fim de se obter a estrutura 

primária da proteína EsoCAT (Figura 5.1). Os três resíduos que são encontrados na 

sequência primária de cada proteína alvo flanqueando o N- e C- terminal dos peptídeos 

proteotípicos foram mantidos na EsoCAT a fim de se reproduzir as características 

inerentes aos sítios de clivagem e, portanto, a cinética da digestão (Figura 5.1; 

espaçamento branco). A sequência [Glu1]-fibrinopeptídeo B (GluFib; 

EGVNDNEEGFFSAR) foi adicionada no N-terminal do QconCAT como referência para 

quantificação. O C-terminal foi composto pela sequência do fibrinopeptídeo B 

(GVNDNEEGFFSAR) seguida de uma cauda de histidina.  

 

A sequência final da EsoCAT foi enviada para síntese do gene codificador e 

inserção no plasmídeo pET21a(+) de Escherichia coli dam+, dcm+ (Eurofins Genomics). 

O plasmídeo identificado como pET21a(+)_LN1 (Apêndice 5.1) foi resuspendido em 

10mM Tris pH 8,0 / 1mM EDTA para concentração final de 1ng/µL. Células competentes 

BL21 (λDE3) foram transfectadas por choque térmico – 42℃ por 30 segundos – e 

incubadas em meio Luria-Bertani (LB) a 37℃ por 1 hora. Na sequência, alíquotas foram 

plaqueadas em ágar, contendo 50µg/mL de ampicilina (AMP) e incubadas durante a noite 

a 37°C. Uma única colônia foi plaqueada em ágar + AMP (50µg/mL) por esgotamento 

em quatro estrias e novamente incubada durante a 37℃. 

Após este período, uma única colônia foi inoculada em 10 mL de meio mínimo 

sem aminoácidos + AMP (50µg/mL), sob agitação, a 37°C, por 6 horas. Cem microlitros 

da cultura foram transferidos para 200 mL de meio mínimo sem aminoácidos + AMP 

(50µg/mL) + AMP (50µg/mL), que foi mantido sob agitação, 37℃, por 

Figura 5.1.Representação linear da EsoCAT. Dezenove peptídeos assinatura concatenados (T4-T40). 

T2= [Glu1]-fibrinopeptídeo B, incluído como referência para quantificação da EsoCAT. T43= cauda de 

histidina. Regiões azuis indicam peptídeos proteotípicos com P1=lisina, regiões vermelhas possuem 

P1=arginina. Espaçamentos brancos franqueando os peptídeos proteotípicos são compostos pelos três 

resíduos N- e C- terminais encontrados na proteína alvo endógena.  
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aproximadamente 16 horas. Na sequência, quatro mililitros da cultura foram inoculados 

em meio mínimo suplementado com 100 mg/L de [13C6]-L-Lisina e [13C6]-L-Arginina, 

40 mg de uma mistura de aminoácidos hidrofóbicos e 20 mg dos demais aminoácidos 

hidrofílicos (isótopos naturais). O inóculo foi mantido sob agitação, a 37℃, e a densidade 

ótica foi monitorada à 600nm. A expressão da proteína [13C6]-K/R-EsoCAT foi induzida 

com 1mM de IPTG (isopropil-β-D-tiogalactosídeo) quando a densidade ótica (OD) 

atingiu 0,600. Após aproximadamente 5 horas de incubação a cultura foi centrifugada à 

1450 x g, por 15 minutos, 4℃, e os pellets armazenados a -20℃. 

A extração da proteína EsoCAT foi realizada a partir dos corpos de inclusão. Para 

isso, o pellet de células foi resuspendido em tampão 50mM de AMBIC suplementado 

com Complete EDTA-free protease inhibitor 1X (Roche) e benzonase nuclease. Em 

seguida, a suspensão foi submetida à sonicação (Sonics Vibra Cell; Jencons Scientific 

Ltd) com pulsos de 10 segundos, com amplitude de 30% e intervalos em banho de gelo 

de 50 segundos, até atingir 130 joules. Após centrifugação à 6000 x g, por 7 minutos, 7℃, 

o pellet foi lavado no mesmo tampão e novamente centrifugado. Por fim, o pellet foi 

solubilizado no tampão A (hidrocloreto de guanidina 1,5M, cloreto de sódio 0,5M, fosfato 

de sódio 20mM, imidazol 10mM, pH 7,4). 

A purificação foi realizada no sistema ÄKTA Start (GE Healthcare) equipado com 

coluna His-Trap (GE Healthcare). A amostra foi injetada e lavada com 10 volumes de 

coluna em 100% do tampão A. A eluição foi realizada em gradiente de 20 minutos até 

100% do tampão B (hidrocloreto de guanidina 1,5M, cloreto de sódio 0,5M, fosfato de 

sódio 20mM, imidazol 0,5M, pH 7,4). Todo o procedimento foi realizado à uma vazão 

de 1mL min-1 e frações de 1mL foram coletadas ao longo do gradiente. A EsoCAT 

purificada foi dialisada durante a noite em 50mM de AMBIC contendo DTT 1mM, a 4℃. 

No dia seguinte o tampão de diálise foi trocado por mais duas vezes. Finalmente, a 

EsoCAT foi aliquotada e mantida a -20°C até as etapas subsequentes. Todas as etapas, 

desde a transformação das células compentes com o plasmídeo pET21a(+)_LN1 até a 

purificação do produto foram realizadas em paralelo à um controle positivo previamente 

caracterizado no Centre for Proteome Research (BENNETT et al., 2017). 
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5.1.3. Preparo de amostra e digestão tríptica 

Fragmentos ESO dissecados de vermes machos adultos obtidos a partir de três 

perfusões independentes foram combinados na proporção 1,5:1:1, e processados 

essencialmente como descrito no item 4.1.2. Quatro replicatas técnicas foram analisadas. 

Cada réplica foi preparada a partir de 20µg de proteínas provenientes dos homogenatos 

ESO. Na sequência, adicionou-se o EsoCAT (≅100fmoles/µg do proteoma) e [Glu1]-

fibrinopeptídeo B (>98% pureza; Severn Biotech) a 100fmoles/µg de proteoma ao Tubo 

I de cada uma das réplicas. Os micro tubos foram submetidos ao processo de digestão 

tríptica em solução por 16 horas, essencialmente como descrito no item 4.1.3.  

Após a digestão, alíquotas dos Tubos I foram diluídas 10 e 100 vezes com o 

conteúdo dos Tubos II e III, criando um diluição seriada da EsoCAT e ampliando a faixa 

de cobertura para quantificação. A concentração da EsoCAT em cada réplica foi 

precisamente determinada por LC-SRM/MS do Tubo I, a partir monitoramento dos 

isótopos [12C6] e [13C6] provenientes do GluFib normalizador e da EsoCAT, 

respectivamente. 

 

5.1.4. Aquisição em plataforma UHPLC-SRM/MS e análise de dados 

Até 1 µg do produto da digestão tríptica foi injetado na pré-coluna Symmetry C18 

(5µm, 180µm x 20mm; Waters) para trapping por 3 minutos sob fluxo de 5 µL min-1 em 

99.9% de fase A (ácido fórmico 0,1% em água) e 0,01% de fase B (ácido fórmico 0,1% 

em MeCN). Na sequência o fluxo foi direcionado à coluna analítica HSS T3 

nanoACQUITY C18 (1,8µm, 75µm x 150mm; Waters) para eluição em gradiente de 3-

40% de fase B, por 90 minutos. Ao término do gradiente, a coluna foi lavada com 95% 

de B por 2 minutos e recondicionada por 15 minutos. O fluxo e temperatura mantidos 

durante a separação cromatográfica foram de 300nL min-1 e 35℃, respectivamente.  

A fonte nESI fez a interface entre o sistema cromatográfico e o espectrômetro de 

massas Xevo TQ-S (Waters). O instrumento foi operado com potencial de 3kV de 

ionização, cone a 30V, temperatura da fonte a 70℃, nano fluxo de gás 0,1bar e gás do 

cone 50L hr-1. A aquisição foi realizada por SRM direcionada aos íons alvo em janelas 

de 4 minutos criadas em função do tempo de retenção observado para cada peptídeo. O 
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dwell time foi ajustado para ≥12 pontos por pico cromatográfico. Os íons precursores 

foram ativados por CID na presença do gás argônio. A energia de colisão para cada íon 

foi calculada usando a regressão linear otimizada para instrumentos múltiplo quadrupolos 

(MACLEAN; TOMAZELA; ABBATIELLO; et al., 2010). 

Ao todo, 19 peptídeos representativos de 9 proteínas esofagianas foram 

selecionados para quantificação absoluta por QconCAT. A lista final de precursores foi 

composta por 23 íons monitorados por meio de 3-4 transições com melhor razão 

sinal/ruído nos espectros MS/MS obtidos em experimentos pilotos (Tabela 5.2). A partir 

desta lista obteve-se a relação de transições referentes à EsoCAT considerando um 

aumento de massa de 6.02Da para cada resíduo de lisina e arginina.  

 

Tabela 5.2. Peptídeos quantotípicos e transições monitoradas por LC-SRM/MS. 

Proteína Peptídeo 
Precursor 

(m/z) 
z 

Íons produtos monitorados  

(m/z) 

MEG-4.1 SIADIFLINKPK 453.6063 +3 y7 (859.54), y6 (712.47), y5 

(599.38), y4 (486.30) 

 QINDGTSDKPK 401.5386 +3 y7 (732.38), y4 (487.28), y3 

(372.26) 

MEG-4.2 QLEEEQNPFHK 699.8360 +2 y9 (1157.52), y8 (1028.47), y7 

(899.43) 

MEG-8.2 FNSIFGEEEYNPPK 835.8885 +2 y10 (1209.54), y9 (1062.47), 

y3 (341.21), b3 (349.15) 

 MNTTPVHQEEPSFWR 929.9307 +2 y11 (1411.67), y9 (1215.55), 

y8 (1078.49), y5 (692.35) 

  620.2895 +3 y9 (1215.55), y8 (1078.49), y7 

(950.43), y5 (692.35) 

 M(+15.99)NTTPVHQE

EPSFWR 

937.9281 +2 y11 (1411.67), y9 (1215.55), 

y8 (1078.49), y5 (692.35) 

  625.6212 +3 y9 (1215.55), y8 (1078.49), y6 

(821.39) 

MEG-12 AYGIWSLFSYFYK 822.9085 +2 y9 (1240.60), y8 (1054.52), y7 

(967.49), y6 (854.40), y5 

(707.33) 

 ENYEQQLQQPK  

(proteoforma #1) 

702.8413 +2 y8 (998.52), y7 (869.48), y6 

(741.42), y5 (613.36) 

 KFHIVFFCGENYEQQ

LQQPK 

(proteoforma #2) 

847.4179 +3 y9 (1161.58), y8 (994.52), y7 

(869.48), y5 (613.36), b5 

(625.38) 

 FHIVFFCGENYEQQL

QQPK 

(proteoforma#2) 

804.7196 +3 y8 (998.52), y5 (613.36), b3 

(398.21), b5 (644.35) 

MEG-15 TTLSHHNTVPAK 435.9018 +3 y7 (766.42), y6 (629.36), y3 

(315.20) 
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 TIEFSQNENLLK 718.3750 +2 y10 (1221.61), y9 (1092.56), 

y8 (945.49) 

 LSHHNTVPAK 368.5367 +3 y7 (766.42), y9 (495.75), y7 

(383.71) 

VAL-7 VFVVC(+57.02)NYGP

GGK 

648.8239 +2 y9 (951.43), y8 (852.36), y5 

(415.22), y4 (358.20) 

 WTYVGQSIAFVPK 748.4008 +2 y11 (1208.66), y10 (1045.60), 

y9 (946.53) 

Palm tio VGTVVSIGGPQQGIF

GIPK 

927.5278 +2 y14 (1398.77), y12 (1198.65), 

y11 (1141.63), b4 (357.21) 

  618.6876 +3 y8 (859.50), y7 (731.44), y5 

(561.33), b4 (357.21) 

 LATAIQNEIPR 613.3486 +2 y9 (1041.56), y7 (869.48), y6 

(756.39), y5 (628.34) 

Asp prot INSLVIPNQAFGEMR 844.9431 +2 y11 (1261.63), y10 (1162.56), 

y9 (1049.48) 

 INSLVIPNQAFGEM(+

15.99)R 

852.9405 +2 y10 (1114.56), y9 (1065.47), 

y9 (1001.47) 

  568.9628 +3 y6* (662.32), y5 (655.28), y5* 

(591.28), b3 (315.16) 

 NIFSLDYFTSK 667.8350 +2 y9 (1107.53), y8 (960.46), y3 

(335.19) 

β-1,3-

GalTase  

NAENPFDSPYYR 736.8257 +2 y9 (1158.52), y8 (1044.47), y6 

(800.35), y5 (685.33) 

 QVPLYLFIDDDYDLV

PK 

685.0225 +3 y11 (1339.64), y10 (1192.57), 

b6 (714.41), b7 (861.48) 

GluFib EGVNDNEEGFFSAR 785.8421 +2 y11 (1285.54), y9 (1056.47), 

y7 (813.38), y6(684.34) 

* Produto resultante da ativação por CID de íons moleculares contendo Met(O) 

 

Devido à presença dos isotopólogos [13C6] provenientes da EsoCAT e glu-

fibrinopeptídeo B ([12C6] normalizador, juntamente aos íons multicarregados, a lista final 

foi composta por 54 precursores e 200 produtos (íons de série y ou b obtidos por CID). 

Além disso, um método decoy foi gerado adicionando uma variação de massa randômica 

aos 54 íons parentais para cálculo da taxa de falso positivos. Cada réplica foi monitorada 

utilizando a lista decoy e as informações coletadas foram utilizadas no treinamento do 

algoritmo mProphet (REITER et al., 2011), para separação dos eventos reais com base 

nos valores de FDR, score e Q-value.  

A concentração dos peptídeos foi determinada pela razão heavy : light referente 

aos peptídeos do padrão interno [13C6]-K/R-EsoCAT e peptídeos endógenos, de 

distribuição isotópica natural, respectivamente. A análise dos dados foram realizadas em 

ambiente Skyline v3.7 (MACLEAN; TOMAZELA; SHULMAN; et al., 2010)  
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5.2. Resultados 

Todas as etapas na produção da EsoCAT, desde a transformação das células 

competentes até a indução da expressão, foram realizadas em paralelo à um controle 

positivo previamente produzido e caracterizado por BENNETT et al. (2017). A curva de 

crescimento das células transformadas com o plasmídeo pET21a(+)_LN1 é apresentada 

na Figura 5.2A juntamente ao controle (+). O período de incubação se estendeu por 6,5 

horas sendo que a expressão da proteína quimera foi induzida no tempo 3h.  

 

Figura 5.2. Expressão e purificação da EsoCAT. (A) Curva de crescimento de E. coli transformada com 

o plasmídeo pET21a(+)_LN1, e um controle positivo previamente validado, em meio contendo os 

aminoácidos marcados com isótopos estáveis [13C6]-K/R; B) Confirmação da expressão induzida da 

EsoCAT em SDS-PAGE: poço 1, marcador de massa molecular; poços 2-3, expressão proteica canônica 

de E. coli; canaletas 4-8, diferentes tempos após indução por IPTG. Nota-se o surgimento da banda em 

torno de 47 kDa (seta) referente à EsoCAT; C) Cromatograma de purificação da EsoCAT em coluna de 

afinidade HisTrap evidenciando três picos principais durante a eluição; D) Desempenho do processo de 

purificação avaliado por SDS-PAGE: poços 1 e 2, proteínas presentes respectivamente no extrato solúvel 

e pellet de E. coli após indução por IPTG – a presença da EsoCAT no pellet é destacada pela seta; poços 

3-10, frações da eluição enriquecidas com a EsoCAT. Géis corados com Coomassie R-350. 
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Figura 5.3. Cromatograma de íon extraído das transições da EsoCAT e predição do tempo e janelas 

de eluição. A) Cromatograma representativo dos íons detectados no canal heavy do método LC-SRM/MS; 

B) Correlação entre os tempos de eluição observados no experimento LC-SRM/MS (eixo y) e na análise 

DDA-MS/MS da EsoCAT. A linearidade observada para a maioria dos pontos revela que a transferência 

de método entre as plataformas foi satisfatória. Apenas um peptídeo (♦; AYGIWSLFSYFYK) não 

correspondeu ao RT predito pela regressão e foi removido para o refinamento do modelo. A regressão 

refinada apresentou r = 0,9957 e antecipou uma janela de eluição de 3,6 minutos para os peptídeos 

refinados (♦). 

B) 

A) 

^ 
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Alíquotas coletadas em diferentes tempos da curva de crescimento foram 

analisadas por SDS-PAGE. Após a adição de IPTG 1mM no tempo 3h, a expressão da 

banda referente à EsoCAT, com massa molecular aproximada de 47kDa, foi evidenciada 

(Figura 5.2B; seta). Em seguida, a banda de interesse foi submetida a digestão tríptica em 

gel para análise por espectrometria de massas em MALDI-TOF, confirmando sua 

composição peptídica (resultados não mostrados). Durante a purificação por 

cromatografia de afinidade, três picos foram observados na etapa de eluição (Figura 

5.2C). O perfil eletroforético das frações eluídas revelou que as alíquotas obtidas ao longo 

do segundo e terceiro picos apresentaram alto grau de enriquecimento da QconCAT 

(Figura 5.2D). Os tubos T7, T8 e T9 foram combinados e constituíram a preparação de 

EsoCAT utilizada na análises seguintes. 

A partir da preparação de EsoCAT enriquecida, realizou-se as primeiras análises 

LC-MS necessárias para o desenho do método de monitoramento de reação selecionada 

(SRM). Inicialmente, o produto de digestão da EsoCAT foi analisado em modo DDA no 

Q Exactive HF para geração da biblioteca espectral. A partir dos PSM obtidos em duas 

réplicas independentes da análise DDA da EsoCAT informações acerca do tempo de 

retenção e íons produtos mais intensos foram obtidas. Na sequência iniciou-se a 

transferência de método para a plataforma Xevo TQ-S. A distribuição dos íons detectados 

por SRM/MS ao longo do gradiente de 90 minutos está representada na Figura 5.3A. 

Observou-se que os peptídeos T6, T18 e T14 apresentaram menor hidrofobicidade e 

baixos fatores de retenção. A grande maioria dos peptídeos proteotípicos eluiriam entre 

25 e 45 minutos de gradiente, e o fragmento tríptico T34 da EsoCAT apresentou o maior 

fator de retenção sendo detectado após aproximadamente 54 minutos de gradiente.  

Em seguida, os valores de RT observados nas duas plataformas foram comparados 

revelando uma alta correlação e êxito na transferência do método para a maioria dos 

peptídeos (Figura 5.3B). No entanto, o peptídeo AYGIWSLFSYFYK (T36), de RT 

predito para 59.7 min na plataforma XEVO TQ-S, teve um pico selecionado em torno de 

40 min e nenhum sinal significativo foi detectado próximo ao tempo predito. 

Considerando este evento anômolo, a correlação entre as plataformas resultou num valor 

de r=0.8707, no entanto a exclusão deste íon numa comparação refinada resulta num novo 

valor de r=0.9957 (Figura 5.3B). Por último, a correlação observada no modelo refinado 
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indicou que as variações no tempo de retenção observados e preditos se limitaram à uma 

janela de 3,6 minutos no tempo de retenção. 

O modelo de falso positivo gerado a partir dos decoys pelo mProphet permitiu a 

validação dos peptídeos detectados de acordo com a qualidade dos cromatogramas de íon 

extraído, incluindo o formato do pico, sinal-ruído, coeluição dos isotopos e intensidade. 

Os picos referentes aos peptídeos QVPLYLFIDDDYDLVPK (β-1,3-GalTase), 

AYGIWSLFSYFYK (MEG-12), KFHIVFFCGENYEQQLQQPK (MEG-12) e 

LSHHNTVPAK (MEG-15) não exibiram score satisfatório para serem utilizados na 

quantificação. Os XIC representativos das transições monitoradas podem ser consultados 

nos Apêndices 5.2 e 5.3.  

Com base em todos os peptídeos quantificados e aprovados pelos critérios de 

seleção observou-se um coeficiente de variação mediano de 9,36% entre as quatro 

réplicas (Tabela 5.3). O peptídeo QLEEEQNPFHK da MEG-4.2, na diluição de 100x, 

apresentou o maior coeficiente de variação (22.4%). Alguns íons tiveram mais de um 

ponto de diluição aceitos pelo mProphet. Nestes casos, múltiplos pontos foram usados no 

processo de quantificação de proteínas, desde que os coeficientes de variação das 

diluições fossem similares; caso contrário, as diluições com maior variabilidade foram 

excluídas (ver sequências com ⸸; Tabela 5.3). 

Após o refinamento descrito acima, as informações quantitativas a nível de 

peptídeo foram combinadas e permitiram inferir a abundância das proteínas esofagianas 

em termos absolutos (Tabela 5.4; Figura 5.4). As proteínas MEG-12 e β-1,3-N-

galactosiltransferase foram quantificadas a partir de apenas um peptídeo quantotípico 

uma vez que não se obteve êxito com as demais sequências selecionadas. No entanto, 

para a MEG-12, em particular, o único peptídeo quantificado (ENYEQQLQQPK) 

permitiu a resolução do conflito de sequências N-terminal entre os dois modelos do gene 

existentes. A MEG-4.2, por sua vez, foi quantificada por meio do seu único peptídeo 

selecionado para a análise.  

Para os três casos nos quais o processo de quantificação foi baseado em apenas 

um único peptídeo os coeficientes de variação calculados foram em torno de 6,74-

11,98%. As proteínas MEG-8.2 e Aspartil protease, quantificadas a partir de peptídeos 

contendo metionina, apresentaram CV em torno de 40%. MEG-4.1, MEG-15 e palmitoil 
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tioesterase, todas quantificadas a partir de dois peptídeos, exibiram uma variância entre 

16,15-22,47%. A VAL-7, por sua vez, apresentou grande desacordo entre os dois 

peptídeos monitorados, resultando em uma CV de ~60%. 

A proteína MEG-12 exibiu a maior concentração em massa proteica, dentre 

aquelas quantificadas, contribuindo com aproximadamente 3ng/µg do proteoma ESO. O 

segundo alvo mais abundante, a proteína VAL-7, teve concentração mediana de 

0,71ng/µg de ESO, sendo seguida pela MEG-4.1 (0,48ng/µg de ESO). A MEG-4.2 e β-

1,3-GalTase foram quantificadas com 0,19 e 0,18ng/µg do proteoma esofagiano, 

respectivamente. As hidrolases lisossomais, aspartil protease e palmitoil tioesterase 

contribuíram com aproximadamente 0,09ng/µg de ESO, seguidas pela MEG-15 

(0,06ng/µg) e, por último, a MEG-8.2 apresentando uma concentração mediana de 

0,02ng/µg das proteínas do esôfago. 

Resultados acumulados com os ensaios de dosagem de proteínas totais revelaram 

que o conteúdo proteico dos fragmentos ESO correspondem a ~1,4% da massa proteica 

de vermes machos adultos contendo aproximadamente 515 ng cada (Apêndice 5.4). Dessa 

forma, em relação ao corpo do parasito, a abundância das proteínas da glândula 

esofagiana deve sofrer uma correção por um fator de diluição de pelo menos 70x. Por 

outro lado, com exceção da β-1,3-GalTase todas proteínas quantificadas por QconCAT 

são secretadas para o lúmen esofagiano. Apesar da concentração dessas moléculas ser 

baixa em relação ao proteoma total antecipa-se a existência de um fator de correção, de 

grandeza desconhecida, que eleva a concentração destas proteínas no lúmen esofagiano. 

De forma alternativa à quantificação por massa, os valores calculados em número 

de moles (Apêndice 5.5) revelaram que as proteínas MEG-4.1 e 4.2 estão presentes em 

quantidades equimolares na preparação ESO (17,94 e 18,15 fmoles/µg de ESO, 

respectivamente). A MEG-8.2 exibiu um número de moles 10x menor (1,76 fmoles/µg 

de ESO) do que as MEGs membro da família 4. Observações similares ocorreram com as 

hidrolases, as quais foram detectadas nas concentrações de 2.2-2.8 fmoles/µg de 

proteoma analisado.  
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Tabela 5.3. Estatística descritiva da quantificação absoluta com EsoCAT ao nível de peptídeos. 

GeneDB ID Proteína Peptídeo(diluição) z 
#medidas 

consideradas 
Q1/4 

Mediana 

(fmoles) 
Q3/4 

Coeficiente 

de variação 

Smp_132480.1 Aspartil protease NIFSLDYFTSK(1:100) +2 4/4 0.66 0.74 0.80 9.61% 

  INSLVIPNQAFGEMR(1:10) +2 4/4 2.27 2.48 2.61 7.46% 

  INSLVIPNQAFGEMR(1:100) +2 4/4 1.97 2.20 2.32 8.55% 

Smp_151220.1 β-1,3-N-

galactosiltransferase 

NAENPFDSPYYR(1:100) +2 4/4 1.12 1.24 1.30 7.63% 

 QVPLYLFIDDDYDLVPK* +3 0/4 - - - - 

Smp_142970.1 Palmitoil tioesterase LATAIQNEIPR(1:10) +2 4/4 2.798 3.08 3.183 7.16% 

  LATAIQNEIPR(1:100) +2 4/4 2.555 2.83 2.91 7.19% 

  VGTVVSIGGPQQGIFGIPK(1:10) +3 4/4 1.82 1.99 2.183 9.52% 

  VGTVVSIGGPQQGIFGIPK⸸
(1:100) +3 2/4 1.5 1.745 1.99 19.86% 

Smp_242990.1 VAL-7 VFVVC[+57]NYGPGGK(1:1) +2 4/4 45.46 51.01 54.05 9.25% 

  VFVVC[+57]NYGPGGK(1:10) +2 4/4 55.75 63.02 66.22 9.25% 

  WTYVGQSIAFVPK(1:1) +2 4/4 14.52 16.16 16.80 7.99% 

  WTYVGQSIAFVPK(1:10) +2 4/4 15.78 16.14 18.66 10.49% 

  WTYVGQSIAFVPK⸸
(1:100) +2 2/4 17.65 19.65 21.65 14.39% 

Smp_163630.1 MEG-4.1 QINDGTSDKPK(1:1) +3 3/4 20.31 20.58 21.19 2.18% 

  QINDGTSDKPK(1:10) +3 2/4 16.84 18.68 20.52 13.93% 

  SIADIFLINKPK(1:10) +3 4/4 12.37 14.91 16.83 16.50% 

  SIADIFLINKPK(1:100) +3 4/4 15.76 17.58 18.27 7.98% 

Smp_085840.1 MEG-4.2 QLEEEQNPFHK(1:1) +2 4/4 15.54 17.96 18.39 9.87% 

  QLEEEQNPFHK(1:10) +2 4/4 16.76 18.74 21.51 13.07% 

  QLEEEQNPFHK⸸
(1:100) +2 4/4 12.09 14.06 18.25 22.40% 

Smp_172180.1 MEG-8.2 FNSIFGEEEYNPPK(1:10) +2 4/4 2.54 3.37 3.60 18.89% 

  FNSIFGEEEYNPPK(1:100) +2 3/4 2.93 3.08 3.17 3.96% 
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  MNTTPVHQEEPSFWR(1:10) +2 3/4 1.82 1.91 2.01 4.97% 

  MNTTPVHQEEPSFWR(1:100) +2 3/4 1.37 1.56 1.65 9.36% 

  MNTTPVHQEEPSFWR(1:10) +3 4/4 1.48 1.64 1.70 7.57% 

  MNTTPVHQEEPSFWR(1:100) +3 3/4 1.05 1.25 1.39 13.89% 

Smp_152630.1 MEG-12 AYGIWSLFSYFYK* +2 0/4 - - - - 

  ENYEQQLQQPK(1:1) +2 4/4 553.40 595.40 630.60 6.74% 

  KFHIVFFCGENYEQQLQQPK* +3 0/4 - - - - 

  FHIVFFCGENYEQQLQQPK* +3 0/4 - - - - 

Smp_010550.1 MEG-15 LSHHNTVPAK* +3 0/4 - - - - 

  TIEFSQNENLLK(1:10) +2 4/4 1.82 2.10 2.33 12.75% 

  TIEFSQNENLLK(1:100) +2 4/4 2.26 2.34 2.64 9.08% 

  TTLSHHNTVPAK(1:10) +3 4/4 3.24 3.70 4.11 12.22% 

  TTLSHHNTVPAK(1:100) +3 4/4 3.45 3.90 4.16 9.80% 

       Mediana 9.36% 

*Apenas íons cujos picos foram aceitos pelo mProphet (p ≤ 0,01) e apresentaram diferença de intensidade entre as versões light e heavy ≤10x foram considerados para 

quantificação; 

⸸ Peptídeos excluídos por apresentarem coeficiente de variação elevado, em relação à outros pontos de diluição; 

Os fatores de diluição da EsoCAT em relação à cada peptídeo quantificado estão subescritos entre parênteses após a sequência. 
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Tabela 5.4. Estatística descritiva da quantificação absoluta com EsoCAT ao nível de proteínas. 

GeneDB ID Proteína 
Massa média 

predita (Da) 

#medidas 

consideradas 
Q1/4 

Mediana 

(ng/µg ESO) 
Q3/4 Média 

Desvio 

padrão 

Erro padrão 

da média 
CV 

Smp_132480.1 Asp prot 43.340 12 0.03 0.09 0.10 0.08 0.03 0.01 44.74% 

Smp_151220.1 β-1,3-GalTase 145.153 4 0.16 0.18 0.19 0.18 0.01 0.01 7.53% 

Smp_142970.1 Palm tioest 31.776 12 0.07 0.09 0.10 0.08 0.02 0.00 18.85% 

Smp_242990.1 VAL-7 22.575 18 0.36 0.71 1.23 0.82 0.48 0.12 58.53% 

Smp_163630.1 MEG-4.1 27.365 13 0.41 0.48 0.56 0.48 0.08 0.02 16.15% 

Smp_085840.1 MEG-4.2 10.684 8 0.18 0.19 0.21 0.19 0.02 0.01 11.98% 

Smp_172180.1 MEG-8.2 13.776 20 0.02 0.02 0.04 0.03 0.01 0.00 39.02% 

Smp_152630.1 MEG-12 4.992 4 2.76 2.97 3.15 2.96 0.20 0.10 6.74% 

Smp_010550.1 MEG-15 16.845 12 0.04 0.06 0.07 0.06 0.01 0.00 22.47% 

Asp prot, VAL-7 e MEG-8.2 apresentaram distribuição não paramétrica dos dados. 

 

Figura 5.4. Quantificação absoluta das proteínas esofagianas. A) 

Integração dos valores obtidos na quantificação dos peptídeos 

quantotípicos e suas réplicas (pontos) para determinação da 

abundância das proteínas de interesse na preparação ESO. A MEG-

12 foi revelada a proteína mais abundante entre aquelas 

quantificadas. VAL-7 e MEG-4.1 apresentaram valores 

intermediários, seguidas pelas demais. 
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5.3. Discussão 

O experimento de quantificação por QconCAT emprega a diluição isotópica 

permitindo maior precisão e cobertura em diferentes faixas de concentração 

(VILLANUEVA; CARRASCAL; ABIAN, 2014). Dessa forma, a diluição seriada do 

EsoCAT resultou nas concentrações de ~150 a 1,50fmoles/µg de proteoma. Respeitando 

a proporção de no máximo 10 vezes entre as intensidades do padrão interno e os peptídeos 

endógenos, a quantificação dos alvos pode ser feita cobrindo uma faixa de concentração 

de 1.150 a 0,15fmoles (150 attomolar). No entanto, o sucesso da quantificação em 

concentrações sub-fentomolares depende do limitide de detecção do peptídeo em questão, 

que é dependente da capacidade de ionização de sua estrutura. Como exemplo, os 

peptídeos TIEFSQNENLLK e TTLSHHNTVPAK da MEG-15 foram facilmente 

monitorados no último ponto da diluição, em concentração atomolares (Apêndice 5.2).  

Por precaução, assumimos que certo grau de contaminação poderia ocorrer no 

proteoma esofagiano por meio da adição de proteínas de E. coli copurificadas com a 

EsoCAT, além de proteínas plasmáticas aderidas ao corpo do parasito. A busca de 

similaridade realizada nos proteomas de E. coli (BL21-DE3; UniProt, download em 

13/01/2018) e Mus musculus (UniProt, download em 10/04/2017) confirmou a 

singularidade dos peptídeos da EsoCAT. 

A predição de detectabilidade dos peptídeos selecionados pelo algorítimo 

CONSeQuence é insuficiente na substituição das etapas de seleção dos peptídeos baseada 

em bibliotecas espectrais experimentais, no entanto, pode ser útil quando utilizada em 

paralelo. As ferramentas mProphet e o preditor de tempo de retenção por regressão linear 

se mostraram úteis na confirmação dos picos selecionados para o processo de 

quantificação. O mProphet, em particular, evidenciou prontamente a inconsistência na 

detecção de alguns peptídeos, os quais foram excluídos da análise (Apêndice 5.3).  

A alta correlação entre os tempos de retenção dos picos detectados por SRM com 

os valores observados na análise de identificação por DDA confirmou que a transferência 

de plataforma foi adequada. O único peptídeo com comportamento anômolo foi ignorado 

uma vez que seu mProphet score sugeriu que o pico selecionado era correspondente à um 
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falso positivo. Dessa forma, as ferramentas extras do Skyline constituíram um bom 

método de controle de qualidade. 

A reprodutibilidade na aquisição das réplicas técnicas foi satisfatória, com 

coeficiente de variação mediano <10%, e máximo de 22%. As proteínas quantificadas a 

partir de um peptídeo exibiram CV na ordem de grandeza observada para o peptídeo, no 

entanto, proteínas que integraram diferentes moléculas apresentaram maiores variações. 

Em dois desses casos, MEG-8.2 e aspartil protease, peptídeos contendo metionina foram 

incluídos por falta de melhores opções e podem ser relacionados ao CV de ~40% 

observado. Apesar de não recomendada, a quantificação de peptídeos sucetíveis à 

oxidação pode ser feita utilizando a soma das áreas das contrapartes reduzidas e oxidadas. 

Contudo, a sensibilidade e especificidade podem ser reduzidas uma vez que o pool de 

peptídeos presentes na amostra tem o seu sinal dividido entre as duas formas. Somado à 

isso, os peptídeos da MEG-8.2 tiveram uma segunda divisão de sinal por assumirem carga 

+2 e +3 ao mesmo tempo, diminuindo a razão sinal-ruído.  

Com execeção da VAL-7, as outras proteínas quantificadas por dois peptídeos, 

porém livre de metionina, apresentaram CV <22%. O desacordo entre os peptídeos da 

VAL-7 poderia estar relacionado à oxidação do resíduo de triptofano N-terminal de uma 

das sequências, ou então, estar ligado à características estruturais ainda não conhecidas. 

Ambos peptídeos utilizados neste caso são mapeados no gene Smp_242990. Entretanto, 

os transcritos detectados por RNAseq foram mapeados em duas entradas parciais 

Smp_199890 e Smp_070240. Cada peptídeo utilizado na EsoCAT são únicos em cada 

uma destas entradas e talvez possam indicar a ocorrência de proteoformas de VAL-7 na 

região esofagiana. Variantes de splicing alternativo já foram identificadas para VAL-6 

(CHALMERS et al., 2008), o que, associado às evidências de polimorfismos como 

resultado de pressão imunológica, pode justificar a investigação mais detalhada da 

estrutura destas proteínas.  

A proteína mais abundante dentre as quantificadas, MEG-12, é uma das quatro 

proteínas especificamente expressas na porção anterior da glândula conhecidas até o 

momento. Os ensaios de WISH confirmaram sua expressão tanto em vermes machos 

como fêmeas (WILSON, R. A. et al., 2015), indicando sua participação processos 

comuns. A análise estrutural por bioinformática sugere a formação de uma hélice 
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anfipática com uma face hidrofóbica característica; observações similares foram feitas 

nas famílias 9, 26, 27 e 28. Apesar da ausência de resultados experimentais de 

caracterização funcional destas proteínas, estruturas com essas características tem sido 

relacionadas à atividade hemolítica (KOZLOV et al., 2006). Neste contexto, sugere-se 

que a MEG-12 interaja com as células sanguíneas ingeridas pelo parasito, desde a 

primeira porção do esôfago, atuando na desestabilização de membranas. Esta hipótese foi 

reforçada após observações recentes indicarem a presença da MEG-9 na superfície de 

leucócitos (LI et al., 2015). A abundância desta proteína dentre as demais indica sua alta 

utilização no lúmen esofagiano.  

O proteoma esofagiano corresponde à <1.5% das proteínas do verme adulto e, as 

nove proteínas quantificadas por QconCAT somam ~3ng/µg de ESO. Com exceção da β-

1,3-GalTase, o fato dessas proteínas serem secretadas deve ser considerado para melhor 

entendimento dos resultados. Ao serem exportadas para o lúmen do esôfago, as proteínas 

da glândula são fisicamente separadas de todo o conteúdo intracelular, o qual corresponde 

a maior parte do proteoma ESO. Por isso deve-se considerar a localização in vivo destas 

proteínas e não uma mistura descompartimentalizada após homogeneização dos 

fragmentos. Nesse sentido, podemos antecipar que as secreções da glândula estão entre 

as proteínas mais abundantes do lúmen, constituindo os principais alvos de uma eventual 

resposta imune. No entanto, o fator de enriquecimento a ser utilizado para estimar a 

concentração destas moléculas no subproteoma do lúmen esofagiano é desconhecido.  

Uma maneira de melhor representar a real abundância destas moléculas na região 

esofagiana é levar em consideração as estimativas do número de células que compõe as 

porções anterior e posterior da glândula para o cálculo do número de cópias por célula 

(cpc). Essa forma de quantificação é comum em estudos que utilizam cultura de células, 

as quais podem ser facilmente quantificadas.  

No entanto, a partir do número de mols quantificados experimentalmente pode-se 

calcular o número de moléculas em função da constante de Avogrado. O número de 

moléculas detectadas foi então associado ao número de células responsáveis pela sua 

síntese, neste caso, a glândula esofagiana. Em Schistosoma mansoni LI et al. (2013) 

verificaram a presença de 750 células na porção anterior e 1.000 na posterior da glândula. 

Como a quantificação absoluta foi realizada em 1µg de proteoma ESO e o conteúdo 
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proteico total de cada fragmento é igual a 515 ng (Apêndice 5.4), o número de células da 

glândula esofagiana foi corrigido por um fator de 1.94. Sendo assim, pode-se dizer que o 

número de moléculas quantificados nas corridas LC-SRM/MS foram associados à 1.942 

células da glândula posterior e 1.456 da glândula anterior. 

Nessa nova perspectiva, a β-1,3-GalTase intracelular apresentou o menor valor, 

com aproximadamente 378 mil cópias por célula e Asp prot, Pal thioest, MEG-8.2 e 

MEG-15, variaram de 545-940 mil cpc. As MEG-4.1 e MEG-4.2 apresentaram cerca de 

5,6 milhões de cópias, e VAL-7 foi quantificada com aproximadamente 10,4 milhões cpc. 

A MEG-12, proteína mais abundante e a única expressa na região anterior, alcançou em 

torno de 245 milhões de cópias por célula.  

A título de comparação com outros dados de quantificação por QconCAT, 

MACKENZIE et al. (2016) quantificaram 40 chaperonas em modelo de levedura 

observando concentrações de 700-260.000 cpc em diferentes condições, incluindo 

choque térmico. Com base nessas observações nota-se a β-1,3-GalTase, uma enzima 

intracelular, ocorre em concentrações superiores àquelas observadas para chaperonas de 

levedura. O fato desta proteína estar envolvida em um dos processos principais no qual o 

tecido glandular é especializado, a glicosilação durante síntese proteica, justifica sua 

abundância. As demais proteínas, apresentaram valores muito acima daqueles observados 

em um segundo estudo que quantificou aproximadamente 1.800 proteínas de levedura por 

QconCAT (LAWLESS et al., 2016). A grandeza destes números sugere claramente a alta 

demanda destas moléculas no lúmen esofagiano.  

Uma última observação está relacionada à relação estequiométrica entre três 

MEGs quantificadas. Uma proporção de 1:1 foi evidenciada entre os dois membros da 

família 4, ao passo que estas duas proteínas possuem um concentração 10x maior que a 

MEG-8.2. Dessa forma, uma proporção de 10:10:1 (MEG-4.1 : MEG-4.2 : MEG-8.2) 

poderia indicar que estes três produtos secretados pela glândula posterior atuem em 

conjunto em algum etapa de processamento do sangue; ou as MEG-4.1 e MEG-4.2 atuem 

como dímeros, por exemplo. No entanto, estas especulações devem ser validadas 

experimentalmente já que não existem estruturas moleculares disponíveis que permitam 

predizer possíveis sítios de interação. LI et al. (2013) propuseram que essas moléculas 

pudessem estar organizadas no interior dos corpos cristaloides durante o processo de 



121 

 

secreção, em forma de agregados moleculares altamente ordenados; apesar destas três 

proteínas possivelmente não serem glicosiladas como inicialmente proposto.  
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6. Análise proteômica para caracterização de proteínas secretadas em cultura de 

S. mansoni 

  



123 

 

6.1. Metodologia 

6.1.1. Cultura de parasitos e preparação de amostras 

Parasitos jovens foram obtidos por perfusão do sistema porta hepático de 

camundongos Balb/C com 7 semanas de infecção (28 dias). Para isso, os camundongos 

foram sedados e anestesiados essencialmente como descrito no item 3.1.1. O 

procedimento de perfusão e recuperação de vermes realizou-se com algumas alterações, 

descritas a seguir. Após certificação da ausência de reflexos foi feita uma incisão na veia 

porta e cerca de 50mL de RPMI-1640 tamponado com HEPES 10mM pH 7,4, contendo 

4 UI/mL de heparina, foram lentamente infundidos com auxílio de uma seringa no 

ventrículo esquerdo do coração. Os parasitos foram coletados em placa de Petri e lavados 

em excesso de meio RPMI-1640 tamponado com HEPES 10mM pH 7,4, contendo 4 

UI/mL de heparina e penicilina 100U/mL. O procedimento foi realizado quatro vezes para 

obtenção de réplicas biológicas (n=4), sempre em capela de fluxo laminar para evitar 

contaminação das culturas. 

Ao término da perfusão, os vermes foram transferidos para placa de cultura de 24 

poços, com cerca de 10 parasitos e 2mL de RPMI-1640 tamponado com HEPES 10mM 

pH 7,4, L-glutamina, bicarbonato de sódio 2g/L e penicilina 100U/mL, por poço. As 

placas foram incubadas a 37℃, 5% CO2, por 72 horas. Após este período, o sobrenadante 

enriquecido de proteínas solúveis secretadas (SSP) foi recuperado apenas dos poços onde 

não haviam parasitos mortos ou danificados, e então, transferido para tubo Falcon de 

50mL. Em seguida, após adição de coquetel inibidor de protease 1X (Sigma Aldrich), a 

amostra SSP foi centrifugada a 1.500 x g, 4℃, 30 min, para remoção de material 

particulado. Todo o volume de meio de cultura recuperado (~50mL) foi então transferido 

para filtro vivaspin 20 MWCO 3kDa (GE Healthcare) e concentrado por centrifugação a 

1.500 x g, 4℃ até redução para <200µL.  

Os vermes de 28 dias foram transferidos para micro tubos, congelados em 

nitrogênio líquido e mantidos a -20℃ até o preparo do extrato de proteínas solúveis 

SWAP, essencialmente como descrito no item 3.1.2. A amostra SSP concentrada foi 

liofilizada e solubilizada 50µL de tampão Laemmli 1X, fervido por 5 minutos, seguido 

de centrifugação a 14.000 RPM (centrífuga 5415C; Eppendorf) por 3 minutos, a 
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temperatura ambiente. A amostra SWAP também foi tratada em tampão Laemmli 1X, em 

água fervente, por 5 minutos. Alíquotas de 20-25µL das amostras SSP e 20µg de SWAP 

foram aplicadas em SDS-PAGE 10% para análise geLC-MS conforme descrito no item 

4.1.1. O rendimento proteico das preparações SSP foi estimado por densitometria de 

SDS-PAGE a partir de alíquotas de 1µL de SSP interpoladas em uma diluição seriada de 

SWAP (Apêndice 6.1).  

 

6.1.2. Aquisição de dados espectrais em plataforma UHPLC-MS/MS 

A aquisição espectral foi realizada na plataforma Q-Exactive do LMU de 

Proteômica (UFOP) seguindo os mesmos parâmetros descritos no item 3.1.4, porém, com 

variação no gradiente de eluição. A separação ocorreu em gradiente de acetonitrila, a 

partir da combinação das fases A (0.1% ácido fórmico) e B (80% MeCN/0.1% ácido 

fórmico), sob fluxo de 300nL min-1, subindo de 4% - 30% de B, em 120 min; e até 55% 

de B, em 30 min. Por fim, a coluna foi regenerada em 90% de B por 10 min e o sistema 

condicionado em 4% de B, 20 min. Ambas colunas foram mantidas à 40℃ durante o 

processo. 

Os parâmetros de aquisição pelo Q-Exactive, como faixa de leitura (300-2.000 

m/z) e resolução (70.000, 200 m/z) dos survey scans, bem como, o tempo de acúmulo e 

contagem de íons foram mantidos como descrito anteriormente no item 3.1.4. No entanto, 

apenas íons com carga ≥2 e ≤5 foram selecionados para fragmentação. 

 

6.1.3. Busca de identidade e quantificação 

Os dados espectrais foram analisados pelo software PEAKS Studio v8.5 

essencialmente como descrito no item 4.1.5 para a plataforma Q Exactive. No entanto, 

sequências do proteoma de Mus musculus (UniProt, download em 10/04/2017) foram 

adicionadas como contaminantes. A quantificação livre de marcadores foi realizada a 

partir da área sob a curva (AUC) dos íons precursores atribuídos para cada peptídeo único 

considerando erros de massa de até 10 ppm em uma janela de até 3 minutos. A área 

representativa de cada proteína foi calculada pelo método Top3 e comparadas para 

cálculo do fold de enriquecimento em cada amostra.  
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Em consideração às variações nas condições cromatográficas e ordem cronológica 

dos quatro experimentos realizados, as réplicas biológicas foram divididas em dois grupos 

(grupo 1: réplicas 1 e 4; grupo 2: réplicas 2 e 3) e analisadas individualmente. Os grupos 

de proteínas enriquecidos foram obtidos após ativação de um filtro de qualidade mínima 

de 0,4 para cada XICs e fold ≥2 à nível de proteínas. 
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6.2. Resultados 

Ao todo, 2123 proteínas de S. mansoni foram identificadas na busca de identidades 

com todas as amostras e réplicas combinadas. Uma análise qualitativa composicional 

revelou que desse total 90 proteínas foram identificadas unicamente no sobrenadante de 

cultura (SSP) ao passo que 1.194 moléculas foram exclusivas da fração SWAP (Figura 

6.1). O grupo correspondente às proteínas compartilhadas entre as frações SSP e SWAP 

foi composto por 839 proteínas, representando cerca de 40% do total detectado.  

A presença de proteínas de origem do hospedeiro foi confirmada a partir de 660 

entradas de M. musculus identificadas. Uma lista reduzida destes contaminantes foi 

gerada após a remoção de proteínas identificadas a partir de apenas 1 peptídeo único, e 

contagem espectral ≤2 no somatório de todas as amostras e réplicas analisadas. Como 

resultado, 137 proteínas representaram as principais proteínas do hospedeiro nas 

preparações utilizadas. A maior parte dos contaminantes foi observada em ambas as 

preparações, no entanto, a julgar pelo número de espectros, albumina, inibidor de serino 

protease A3K, queratinas, cadeias de hemoglobina, entre outras, foram mais abundantes 

na amostra SSP. 

A partir da lista de proteínas identificadas, um total de 1.087 (grupo 1: réplicas I 

e IV) e 1.439 (grupo 2: réplicas II e III) foram quantificadas pelos valores de AUC, após 

aplicação de um filtro para remoção de XICs de baixa qualidade. Conforme demonstrado 

no capítulo 3, uma parte das proteínas secretadas pela gastroderme ocorre em níveis 

detectáveis em preparações SWAP. A situação inversa, na qual proteínas intracelulares 

Figura 6.1. Distribuição das 

proteínas identificadas entre as 

amostras SWAP e SSP. Ao todo, 2123 

proteínas foram identificadas a partir 

de quatro réplicas biológicas. Mais de 

metade das identidades foram 

exclusivas da amostra SWAP. Noventa 

proteínas foram identificadas 

unicamente no sobrenadante de cultura.  
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extravasam de vermes danificados durante a manipulação também é possível e, por isso, 

uma abordagem quantitativa que demonstre o enriquecimento de moléculas específicas 

de cada preparação é desejada. Uma análise por SDS-PAGE permitiu a comparação dos 

proteomas SSP e SWAP e revelou o enriquecimento de bandas específicas de cada fração 

principalmente nas amostras do grupo 1 (Apêndice 6.1A). Uma maior semelhança entre 

as frações SWAP e SSP do grupo 2 antecipou um menor enriquecimento de proteínas 

secretadas nas réplicas desse grupo (Apêndice 6.1B).  

A análise quantitativa comparativa do SWAP e SSP indicou 313 e 82 grupos de 

proteínas com fold ≥2 (SSP÷SWAP) nas amostras do grupo 1 e 2, respectivamente. 

Sessenta identidades simultaneamente enriquecidas no sobrenadante de cultura dos dois 

grupos foram consolidadas representando as diferenças mais bem reproduzidas nas 

réplicas biológicas (Tabela 6.1). Adicionalmente, o cruzamento dos resultados desta 

análise com o valores de fold obtidos previamente nas comparações ESO vs BE por 

proteômica (Capítulo 4) ou RNAseq (WILSON, R. A. et al., 2015) permitiu predizer o 

sítio de expressão destas moléculas.  

Proteínas consideradas marcadores de secreções intestinais de S. mansoni foram 

bem representadas na lista consolidada de SSP. Sete saposinas B, três catepsinas (S, L e 

B1), Sm32 e beta D xylosidade foram detectadas enriquecidas no sobrenadante de cultura. 

Cinco destas catepsinas foram previamente detectadas enriquecidas na fração BE de 

vermes adultos na comparação ESO vs BE; as duas outras tiveram enriquecimento na 

região posterior dos parasitos confirmado pela análise de RNAseq. De modo similar, as 

catepsinas também apresentaram expressão diferencial aumentada em amostras BE, 

indicando o intestino como um sítio específico para sua produção.  

Outras proteínas também reportadas em preparações similares foram identificadas 

nessa análise, como, Niemann pick C2, apoferritina-2 e cadeias pesada de ferritina 

(Smp_047650, Smp_047660 e Smp_047680) e, por exemplo. No entanto, os dados 

quantitativos comparativos do ESO vs BE revelaram que estas proteínas são encontradas 

tanto na extremidade anterior quanto na posterior do trato alimentar mas, em casos 

específicos, exibem ligeiro enriquecimento em alguma das frações.  
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No estudo pioneiro de caracterização de secreções realizado por HALL et al. 

(2011), diferentes condições experimentais foram testadas para caracterização das 

secreções de S. mansoni. Em comparação à condição mais semelhante utilizada no estudo 

de 2011 (cultura de vermes de 28 dias) nota-se que todas as moléculas descritas foram 

também identificadas neste trabalho. Dentre elas destacam-se a glicoproteína associada a 

membrana de lisosomo (Smp_162770; LAMP), carboxipeptidase lisosomal Pro X 

(Smp_002600) e ferritina-2 (Smp_047660) que, apesar de não apresentarem os mesmos 

números de acesso nas duas análises, compartilharam os peptídeos identificados. 

Adicionalmente, catepsina B1 (Sm31; Smp_103610), calumenina (Smp_147680), e alfa-

2-macroglobulina (Smp_089670) foram identificadas apenas nas réplicas do grupo 1, 

sendo a primeira a mais enriquecida no SSP.  

O protocolo de choque térmico para indução do vômito dos parasitos foi também 

avaliado no trabalho de 2011 e resultou num proteoma mais complexo, com maior 

extravasamento de conteúdo intracelular. Nesta condição quatro anexinas foram 

observadas sendo que todas, e duas novas, foram detectadas em nossa análise: 

Smp_077720, Smp_045550, Smp_155580, Smp_074140, Smp_045560 e Smp_074150. 

A comparação com SWAP revelou que apenas as três primeiras possuem maior 

abundância na preparação SSP, enquanto as duas seguintes estão próximas à equivalência 

em ambas as preparações e, por fim, a última sendo altamente enriquecida no SWAP.  

A protease DJ-1/PARK7-like, descrita por HALL et al. (2011), não exibiu 

enriquecimento significativo na preparação SSP em relação ao SWAP sendo, na 

realidade, ~1,5x mais abundante no extrato solúvel dos vermes. De fato, situações 

similares foram resolvidas na nova abordagem, como HSP70, 14-3-3 epsilon, Sm21.7, 

Sm20.8 e Sm200, dentre outras confirmadas como contaminantes por não demonstrarem 

enriquecimento específico no SSP.  

Novos produtos secretados foram também identificados na lista consolidada dos 

grupos 1 e 2 da comparação SPP vs SWAP, dentre elas, hidrolases como, fosfolipase D3, 

deoxirribonuclease II, proteína LAMA 2, beta hexosaminidase (subunidade beta), ecto- e 

nucleotídeo pirofosfatase/fosfodiesterase (E-NPP e NPP 5, respectivamente), 

endoglicoceramidase (agrupada com hypothetical protein Smp_187010 e Smp_187070), 

ceramidase (Smp_147460) e carboxipeptidase lisosomal Pro X (Smp_071610).  
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Moléculas relacionadas ao transporte vesicular como, tetraspaninas CD63 

(Smp_041460 e Smp_140000), tetraspanina similiar à uroplakin 1 (Smp_152050), 

anexinas (Smp_155580 e Smp_045550), glicoproteína associada à membrana de 

lisossomos (Smp_162770), H+ ATPases vacuolar e lisossomal (Smp_079950 e 

Smp_267000, respectivamente), H+/Cl- transportador 7 (Smp_058360), cistinosina 

(Smp_169870) e carreador de soluto (família 12; Smp_153480). Ainda, duas moléculas 

envolvidas no transporte de lipídeos, niemann pick C1 (Smp_039130) e smdr2 

(Smp_055780) foram detectadas pela primeira vez no sobrenadante de cultura. Dentre as 

identidades relacionadas acima destacam-se duas tetraspaninas CD63, ceramidase, H+ 

ATPase lisossomal, carreador de soluto 12 e as duas anexinas as quais apresentaram 

expressão acentuada no esôfago de vermes adultos. De forma geral, as demais proteínas 

se distribuíram de forma equivalente no trato alimentar, salvo algumas exceções como 

deoxirribonuclease II, fosfolipase D3, glicoproteínas associada à membrana de 

lisossomos, entre outras; os detalhes sobre a expressão diferencial entre ESO e BE das 

proteínas enriquecidas no SPP podem ser consultados no Apêndice 6.2.  

 

Tabela 6.1. Lista consolidada de proteínas secretadas em meio de cultura 

GeneDB ID Descrição 
Log2 fold 

SSP:SWAP 

#pep. 

únicos 

cober-

tura (%) 

Smp_008610.1 deoxyribonuclease ii 28.4-25 12-7 41-22 

Smp_043390.1 beta D xylosidase 2 27.8-26.3 22-20 44-26 

Smp_147460.1 ceramidase 26.5-24.9 7-10 16-20 

Smp_160830.1 phospholipase D3 25.2-21.4 5-4 14-8 

Smp_152050.1 tetraspanin similiar to 

uroplakin 1 
24.7-22 2-2 7-6 

Smp_041460.1 tetraspanin CD63 receptor 24.6-22.1 2-2 10-8 

Smp_055780.1 smdr2, ABC transporter 23.5-22.6 5-11 7-11 

Smp_169870.1 cystinosin 22.8-19.6 2-1 6-1 

Smp_153480.1 solute carrier family 12 21.4-21.3 2-3 2-3 

Smp_058360.1 H(+):Cl() exchange 

transporter 7 
21.4-19.1 1-1 2-2 

Smp_155580.1 annexin 21.4-18.1 1-1 5-2 

Smp_042910.1 hypothetical protein 21.3-20.7 1-2 3-5 
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Smp_187010.1;

Smp_242320.1;

Smp_187070.1;

Smp_193630.1 

hypothetical protein; 

endoglycoceramidase; 

hypothetical protein; 

endoglycoceramidase 

20.9-20.8 1-1 

3-9; 

6-6; 

6-6; 

6-6 

Smp_024180.1 
placenta specific gene 8 

protein 
19.9-20.7 1-1 29-29 

Smp_139240.1 cathepsin S (C01 family) 10.4-28.3 8-6 38-28 

Smp_202610.1 hypothetical protein 9.3-20.9 2-1 19-10 

Smp_105450.1 saposin containing protein 8.6-27.9 1-3 8-20 

Smp_194910.1 
saposin B domain containing 

protein 
8.5-28.6 3-3 16-21 

Smp_141680.1 
fasciclin domain containing 

protein 
8.1-22.9 9-4 20-8 

Smp_014570.1 saposin IPR008139 7.8-29.9 4-5 28-28 

Smp_162770.1 
lysosome associated 

membrane glycoprotein 
7.8-21.7 3-2 9-7 

Smp_126120.1 LAMA protein 2 7.7-25.8 12-11 25-16 

Smp_137720.1 
saposin B domain-containing 

protein 
7.4-22.5 5-3 28-14 

Smp_016490.2 
saposin B domain containing 

protein 
7.2-24.6 2-1 13-5 

Smp_130100.1 saposin containing protein 7.2-26.2 4-4 41-32 

Smp_181070.1 hypothetical protein 7.2-23.5 4-2 35-11 

Smp_104270.1 

ectonucleotide 

pyrophosphatase:phosphodiest

erase (E-NPP) 

6.8-24.3 17-12 35-25 

Smp_002600.1 
Lysosomal Pro X 

carboxypeptidase 
6.1-22.2 5-4 12-7 

Smp_105420.1 (Liberian) LGG, Saposin B 5.8-26 3-1 29-5 

Smp_067060.1 cathepsin B1 isotype 2 5.7-25.8 1-2 15-31 

Smp_047680.1 ferritin-2 heavy chain 5.2-24.2 3-3 67-70 

Smp_140000.1 tetraspanin CD63 receptor 4.9-21.4 4-1 22-5 

Smp_194840.1 Niemann Pick C2 protein 4.8-26.6 3-3 29-22 

Smp_025860.1 hypothetical protein 4.7-25.1 2-5 29-54 

Smp_179170.1;

Smp_075790.1 

asparaginyl endopeptidase  

hemoglobinase (C13 family), 

Sm32 

4.6-23.3 1-1 
5-5; 

13-13; 

Smp_063530.1 apoferritin-2 4.6-26.5 1-1 49-49 
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Smp_053900.1 
beta hexosaminidase subunit 

beta 
4.5-25.4 7-14 18-27 

Smp_194050.1 clumping factor A 4.5-22.3 2-2 11-7 

Smp_096790.1 hypothetical protein 4.1-27.6 8-10 41-52 

Smp_195180.1 
antigenic integral membrane 

glycoprotein, Sm25 
3.9-18.9 1-1 10-4 

Smp_123830.1 collagen alpha (xi) chain 3.8-18.4 3-1 2-0 

Smp_139160.1 cathepsin L 3.8-24.6 4-8 22-25 

Smp_247180.1 putative heat shock protein 3.6-20.3 1-1 2-1 

Smp_035560.1 hypothetical protein 3.6-26 8-8 71-68 

Smp_267000.1 
ATPase  H+ transporting  

lysosomal accessory 
3.2-20.6 2-1 13-8 

Smp_045550.1 annexin 3.1-22.3 2-4 6-8 

Smp_194860.1 hypothetical protein 2.8-28.3 3-6 27-52 

Smp_195190.1 
13 kDa tegumental antigen 

Sm13 
2.7-22 1-4 7-18 

Smp_081920.1 hypothetical protein 2.6-19.1 1-1 10-6 

Smp_153390.1 

nucleotide 

pyrophosphatase:phosphodiest

erase 5 (NPP 5) 

2.4-20.9 2-2 6-4 

Smp_047660.1 ferritin-2 heavy chain 2.1-28.5 4-4 67-71 

Smp_026560.2 calmodulin 1.7-26.9 1-1 42-57 

Smp_047650.1 ferritin-2 heavy chain 1.7-27.1 6-6 58-61 

Smp_079950.1 vacuolar h atpase 1.7-22 2-2 12-12 

Smp_175550.1 
U6 snRNA associated Sm 

protein LSm8 
1.4-24 1-5 17-56 

Smp_039130.1 Niemann Pick C1 protein 1.2-21.8 2-4 2-3 

Valores de fold, número de peptídeos únicos e cobertura são apresentados lado a lado 

referentes ao grupo 1 (réplicas 1 e 4) e grupo 2 (réplicas 2 e 3), respectivamente. 

 

Um último grupo composto por proteínas secretadas e com baixa homologia entre 

espécies ou antígenos específicos também foi destacado. Em particular, pela primeira vez 

Microexon genes expressos exclusivamente na glândula esofagiana foram identificados 

no exoproteoma de S. mansoni. A identificação das MEG-4.1, 8.1, 8.2 e 15 entre as 

proteínas solúveis secretadas pelo parasito confirmam a exposição destas proteínas na 

interface parasito-hospedeiro (Tabela 6.2). Com exceção do peptídeo SLSKER (MEG-

8.2), todos os outros íons foram detectados unicamente no SSP, confirmando que a 
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concentração destas proteínas no SWAP está abaixo do limite de detecção do 

espectrômetro de massas. Destaca-se também que a mesma substituição detectada no 

peptídeo SIADXFLINKPK (MEG-4.1) na análise shotgun do ESO foi observada na 

fração SSP. Outras proteínas, como hypothetical proteins (duas agrupadas com 

endoglicoceramidase), os antígenos Sm13, Sm25, e uma proteína homóloga ao fator de 

virulência clumping fator A de Staphilococcus aureus também compuseram o grupo.  

 

Tabela 6.2. Detecção de MEG a partir da base de dados de sequências permutadas. 

Proteína Peptídeo Area SSP Area SWAP #SSP #SWAP 

MEG-4.1 SIADIFLINKPK 5.3E+06 - 2 0 

 SIADFFLINKPK 2.9E+06 - 3 0 

MEG-8.1 VGDGFFDLFSEQEFHPINHK 6.3E+06 - 1 0 

 TSFLNLK 1.5E+07 - 2 0 

MEG-8.2 FNSIFGEEEYNPPK 2.5E+07 - 2 0 

 LWMLFK 5.6E+06 - 6 0 

 SLSLKER 3.7E+07 1.4E+07 17 11 

 DSDFTER 1.2E+06 - 3 0 

MEG-15 TIEFSQNENLLK 1.2E+07 - 3 0 
Os dados quantitativos da sequência LWMLFK (MEG-8.2) estão representados pela média e soma da área 

e #contagem espectral, respectivamente, obtidos para a contraparte oxidada. 
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6.3. Discussão 

A caracterização do exoproteoma de S. mansoni constitui tema de interesse uma 

vez que a exposição de antígenos, tanto de superfície quanto de origem do trato digestivo, 

possibilitaria a montagem de uma resposta imune direcionada. Nossa abordagem resultou 

na identificação de aproximadamente 930 proteínas no sobrenadante de três dias de 

cultura de vermes de 28 dias.  

Deve-se ressaltar que, mais importante que o número de proteínas detectadas são 

as evidências de que tais moléculas são genuinamente exportadas para o meio 

extracelular. Por isso, em paralelo à amostra do proteoma solúvel secretado por S. 

mansoni (SSP), uma preparação do proteoma solúvel (SWAP) destes mesmos parasitos 

foi obtida. Como discutido no capítulo 3 deste trabalho a preparação SWAP é 

representada majoritariamente por proteínas intracelulares e ineficazes em conferir 

proteção à infecção. Portanto, nossa abordagem utilizou da comparação SSP vs SWAP 

para revelar o conjunto de proteínas enriquecidas no sobrenadante como resultado de 

processos secretórios, e excluir componentes triviais frequentemente encontrados no 

meio de cultura como resultado de extravasamento celular. 

Devido à complexidade do experimento e fragilidade dos vermes, diferenças 

consideráveis podem ocorrer entre as réplicas. Como antecipado na técnica de SDS-

PAGE comparativa, as réplicas do grupo 2 apresentaram menor enriquecimento de 

proteínas secretadas em relação ao proteoma solúvel, explicando o menor número de 

proteínas com enriquecimento ≥2x em relação ao SWAP. Observou-se que o emprego de 

teste estatístico para determinação do enriquecimento comprometeu a detecção 

principalmente de proteínas secretadas pela glândula, tendo em vista o baixo número de 

peptídeos identificados para quantificação. Para compensar, apenas proteínas 

enriquecidas nas duas réplicas independentes foram consideradas resultados reais. 

A detecção de sete saposinas, catepsinas L, S e B1, Sm32 e beta D xilosidase 

confirma a aplicação do método na detecção de moléculas secretadas pela gastroderme. 

Outros marcadores desta preparação reportados por HALL et al. (2011) foram detectados 

nessa abordagem, no entanto, o cruzamento destes dados com a expressão diferencial 

ESO vs BE revelou que vários deles não são de origem exclusiva do epitélio intestinal. 
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Dentre eles Niemann pick C2 (NPC2), apoferritina-2 e ferritina. Adicionalmente, a 

proteína Niemann pick C1 (NPC1) foi detectada pela primeira vez no sobrenadante de 

cultura. NPC1 e 2 atuam juntas no transporte de colesterol em lisossomos (KWON et al., 

2009).  

A detecção da cadeia pesada da ferritina nessa preparação é consistente e pode 

indicar a ocorrência da via secretória não clássica na gastroderme e, também, na glândula 

esofagiana, uma vez que as três entradas identificadas apresentaram expressão no ESO e 

BE. Em mamíferos a ferritina é secretada pela via MVB-exosomos não clássica. Devido 

à ausência do peptídeo sinal, um motivo de 13 aminoácidos é determinante para a 

exportação desta molécula (TRUMAN-ROSENTSVIT et al., 2018). As três sequências 

detectadas e quantificadas por pelo menos 3 peptídeos únicos possuem 50% de identidade 

à ferritina de M. musculus, e mais importante, preservam o motivo de secreção. Vesículas 

similares à exosossomos já foram observadas na gastroderme de S. mansoni  (HALL et 

al., 2011), mas a ocorrência desta via de secreção na região esofagiana ainda não foi 

reportada.  

A detecção de aproximadamente dez novas hidrolases na fração SSP evidencia 

novas enzimas para o metabolismo de carboidratos (hexoaminidase), nucleotídeos 

(deoxirribonuclease, E-NPP e NPP), e proteínas, pela carboxipeptidase, por exemplo. Ao 

mesmo tempo em que novos alvos foram detectados, a análise comparativa confirmou o 

não enriquecimento de proteínas intracelulares contaminantes algumas vezes propostas 

como produtos de secreções pela via não clássica como, HSP70, 14-3-3, GST28, SOD, 

entre outras. Além dessas, a protease DJ-1/PARK7-like descrita por Hall não exibiu 

enriquecimento no sobrenadante para nenhum dos oito peptídeos quantificados. Portanto, 

a lista de moléculas reportadas nesse estudo melhor representa o repertório de antígenos 

expostos ao hospedeiro durante o curso da infecção. 

Por fim, a análise shotgun da preparação SSP permitiu a detecção de quatro 

MEGs. Com exceção do peptídeo SLSKER (MEG-8.2) todos os demais confirmaram alto 

enriquecimento destas proteínas no exoproteoma. O peptídeo SLSKER tem se mostrado 

inespecífico na detecção da MEG-8.2. Apesar de não apresentar homologia com as 

sequências que atualmente compõe a base de dados para busca de identidades, sua 

constante identificação no corpo do parasito sugere sua presença em outra molécula. 
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Nenhum evento de splicing foi detectado nessa análise, mas a substituição já observada 

no peptídeo da MEG-4.1 se manteve.  

O cruzamento de informaçãos provenientes do experimento ESO vs BE com a 

lista de moléculas secretadas se mostrou útil na separação dos alvos únicos da porção 

anterior ou posterior do trato alimentar, bem como as moléculas comuns à ambos. No 

entanto, uma maior cobertura de proteínas secretadas pela gastroderme foi alcançada, em 

relação ao número de proteínas exclusivas do esôfago. A análise das dimensões destes 

tecidos antecipa que secreções da glândula esofagiana são, de certa forma, suprimidas 

pelo conteúdo intestinal regurgitado. A proporção intestino:glândula é de 

aproximadamente 362:1 e 10,5:1, em vermes fêmeas e machos, respectivamente. A única 

possibilidade das proteínas esofagianas se igualarem ao conteúdo intestinal seria por meio 

de uma taxa de síntese proteica pelo menos 30 vezes mais ativa do que aquela que ocorre 

no epitélio intestinal. No entanto, o estudo do turnover proteico da glândula empregando-

se a taxa de incorporação de isótopos em proteínas revelou que as MEGs esofagianas e 

saposinas são produzidas com a mesma eficiência (manuscrito em preparação).  

Uma vez que a gastroderme é muito mais extensa que a glândula, podemos 

antecipar que secreções do intestino dominam o sobrenadante do meio de cultura, e 

suprimem a detecção de novos antígenos esofagianos no processo de descoberta. No 

entanto, conforme demonstrado pela quantificação por QconCAT, os alvos glandulares 

são abundantes ao se considerar o microambiente esofagiano apenas. A relação entre a 

abundância das moléculas e diferentes compartimentos tem impacto direto na busca de 

possíveis marcadores da infecção ou seleção de novos candidatos vacinais. 

.  
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7. Conclusões 

 

 A análise shotgun quantitativa do proteoma solúvel de vermes adultos (SWAP) 

confirmou a baixa representatividade de proteínas de interface parasito-hospedeiro. 

Proteínas expressas de maneira específica na glândula esofagiana (MEG-4.1 e VAL-

7, por exemplo) estão abaixo do limite de detecção das análises LC-MS realizadas. 

Em conjunto, estas observações evidenciam que homogenatos totais não contemplam 

moléculas importantes a serem estudadas para proposição de rotas vacinais para 

eliminação do parasito, em especial o esôfago de S. mansoni – um alvo da resposta 

de auto cura do macaco Rhesus; 

 

 O emprego da proteômica shotgun quantitativa comparativa se mostrou eficiente na 

detecção de componentes específicos de duas regiões do trato alimentar do parasito. 

As proteínas que compõem a região esofagiana de parasitos machos estão 

relacionadas a mecanismos celulares anabólicos para síntese de macromoléculas, 

modificações pós traducionais e transporte/secreção mediada por vesículas. Além 

disso, produtos secretados com função de hidrolase, de transporte e ligação de 

substratos foram detectadas. Dez famílias de MEG esofagianas, incluindo algumas 

proteoformas resultantes de deleção/substituição e splicing alternativo foram 

identificadas. Estes resultados comprovam que as MEGs apresentam plasticidade 

estrutural possivelmente utilizada para geração de diversidade molecular na ligação 

aos substratos sanguíneos bem como evasão do sistema imune; 

 

 A quantificação absoluta por QconCAT de nove proteínas expressas especificamente 

na glândula esofagiana confirmou observações anteriores de que tais moléculas estão 

significativamente diluídas em homogenatos totais do parasito. No entanto, estes 

constituintes glandulares são significativamente enriquecidos ao serem secretados 

para o lúmen esofagiano, uma vez que este processo segrega este subproteoma do 

proteoma intracelular do esôfago. A alta demanda destas moléculas no lúmen foi 

sugerida pela magnitude do número de cópias por célula, estimado para estas 

proteínas; 
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 A caracterização do sobrenadante de cultura realizada também por proteômica 

shotgun quantitativa comparativa, demonstrou especificidade satisfatória para 

separar proteínas genuinamente secretadas dos contaminantes intracelulares (SWAP) 

eventualmente extravasados para o meio de cultura. Com uma maior sensibilidade, 

essa abordagem permitiu ampliar a lista de componentes do exoproteoma de S. 

mansoni. Os dados de expressão diferencial de proteínas do esôfago e da porção 

posterior dos parasitos confirmam que o exoproteoma dos parasitos, envolvido no 

processamento sanguíneo, é composto por proteínas produzidas exclusivamente na 

glândula esofagiana e gastroderme. Estas informações tem impacto direto na seleção 

orientada de novos candidatos vacinais e possíveis marcadores da infecção por S. 

mansoni. 
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10. Apêndices 

 

Apêndice 4.1. Variação dinâmica na abundância dos íons detectados nas análises 

ESO/HE vs BE 
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Apêndice 4.2. Eficiência de anotação funcional das DEP na análise ESO vs BE. 
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Apêndice 4.3. Representatividade percentual das classes de enzimas entre as DEP 

da análise ESO vs BE 
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Apêndice 5.1. Mapa do plasmídeo pET21a(+)_LN1  
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Apêndice 5.2. Cromatogramas de íon extraído das transições monitoradas por LC-SRM/MS utilizadas para quantificação por 

QconCAT 
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Apêndice 5.3. Cromatograma de íon extraído das transições monitoradas por LC-SRM/MS não utilizadas na quantificação por 

QconCAT. 
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Apêndice 5.4. Conteúdo proteico em diferentes frações do corpo do parasito 
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Apêndice 5.5. Valores absolutos das proteínas esofagianas em número de moles 
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Apêndice 6.1. Perfil das preparações SWAP e SSP em SDS-PAGE 

(A) Amostras do grupo 1. Diluição seriada a partir de 10µg, R=0,9993; (B) Amostras do grupo 2. Diluição seriada a partir de 5µg, 

R=0,9693. Coloração por prata. 

A) B) 
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Apêndice 6.2. Composição do exoproteoma e origem das proteínas do trato alimentar por proteômica e transcrissômica comparativa. 

  SSP vs SWAP ESO/HE vs BE 

GeneDB ID Descrição Log2 fold 
#pep. 

unicos 

%cober-

tura 

QEx HF 

Log2 fold 

Fusion 

Log2 fold 

QEx 
Log2 fold 

RNAseq 
Log2 fold 

Smp_008610.1 deoxyribonuclease II 28.4-25.0 12-7 41-22  -2.82  -0.96 

Smp_043390.1 beta D xylosidase 2 27.8-26.3 22-20 44-26    -1.54 

Smp_147460.1 ceramidase 26.5-24.9 7-10 16-20  1.27  2.38 

Smp_160830.1 phospholipase d3 25.2-21.4 5-4 14-8  -15.7 -21.9 -1.81 

Smp_152050.1 tetraspanin similiar to uroplakin 1 24.7-22.0 2-2 7-6    -0.87 

Smp_041460.1 tetraspanin CD63 receptor 24.6-22.1 2-2 10-8 3.53 2.31 25.5 3.16 

Smp_055780.1 smdr2 23.5-22.6 5-11 7-11 -0.75 0.14  1.20 

Smp_169870.1 cystinosin 22.8-19.6 2-1 6-1    0.16 

Smp_153480.1 solute carrier family 12 21.4-21.3 2-3 2-3 0.50 0.38  0.35 

Smp_058360.1 H(+):Cl() exchange transporter 7 21.4-19.1 1-1 2-2    0.52 

Smp_155580.1 annexin 21.4-18.1 1-1 5-2 3.86 5.21 0.4 9.03 

Smp_042910.1 hypothetical protein 21.3-20.7 1-2 3-5    -0.49 

Smp_187010.1 hypothetical protein 20.9-20.8 1-1 3-9     

Smp_242320.1 endoglycoceramidase 20.9-20.8 1-1 6-6     

Smp_187070.1 hypothetical protein 20.9-20.8 1-1 6-6     

Smp_193630.1 endoglycoceramidase 20.9-20.8 1-1 6-6     

Smp_024180.1 placenta specific gene 8 protein 19.9-20.7 1-1 29-29  -1.27  -0.94 

Smp_139240.1 cathepsin S (C01 family) 10.4-28.3 8-6 38-28 -3.37 -2.9  -2.38 

Smp_202610.1 hypothetical protein 9.3-20.9 2-1 19-10    -1.04 

Smp_105450.1 saposin containing protein 8.6-27.9 1-3 8-20    -1.26 

Smp_194910.1 Saposin B domain containing protein 8.5-28.6 3-3 16-21 -4.06 -0.81 -0.2 -0.35 

Smp_141680.1 fasciclin domain containing protein 8.1-22.9 9-4 20-8 0.32 0.42  0.05 



175 

 

Smp_014570.1 Saposin IPR008139 Saposin 7.8-29.9 4-5 28-28 -3.05 -2.3 -0.7 -0.47 

Smp_162770.1 
lysosome associated membrane 

glycoprotein, SmLAMP 
7.8-21.7 3-2 

9-7 -4.65 -4.19 0.5 -0.74 

Smp_126120.1 LAMA protein 2 7.7-25.8 12-11 25-16 -1.18 -0.98 0.6 -0.33 

Smp_137720.1 
IPR008139 Saposin B domain-

containing protein 
7.4-22.5 5-3 

28-14    -2.01 

Smp_016490.2 Saposin B domain containing protein 7.2-24.6 2-1 13-5  -1.84  0.00 

Smp_130100.1 saposin containing protein 7.2-26.2 4-4 41-32 -0.87  -1.0 -1.09 

Smp_181070.1 hypothetical protein 7.2-23.5 4-2 35-11   -1.2 -1.01 

Smp_104270.1 
ectonucleotide 

pyrophosphatase:phosphodiesterase 
6.8-24.3 17-12 

35-25 0.54 -0.64 0.7 -0.56 

Smp_002600.1 Lysosomal Pro X carboxypeptidase 6.1-22.2 5-4 12-7 0.03 0.48  -1.08 

Smp_105420.1 (Liberian) LGG mRNA, saposin B 5.8-26.0 3-1 29-5 -2.49 -2.4 0.5 -0.58 

Smp_067060.1 Cathepsin B1 isotype 2 5.7-25.8 1-2 15-31 -4.08 -3.74 -1.6 -0.74 

Smp_047680.1 Ferritin-2 heavy chain 5.2-24.2 3-3 67-70    1.17 

Smp_140000.1 tetraspanin CD63 receptor 4.9-21.4 4-1 22-5 -1.34 -1.15 -0.7 0.05 

Smp_194840.1 Niemann Pick C2 protein 4.8-26.6 3-3 29-22 0.22 0.11 -0.5 0.63 

Smp_025860.1 hypothetical protein 4.7-25.1 2-5 29-54 0.10 -0.12  -0.56 

Smp_179170.1 
asparaginyl endopeptidase  

hemoglobinase (C13 family) 
4.6-23.3 1-1 

5-5 -3.64 -3.12 -1.5 -0.22 

Smp_075790.1 
asparaginyl endopeptidase  

hemoglobinase (C13 family) 
4.6-23.3 1-1 

13-13 -3.64 -3.12 -1.5  

Smp_063530.1 apoferritin-2 4.6-26.5 1-1 49-49  -0.1 -0.3 0.00 

Smp_053900.1 beta hexosaminidase subunit beta 4.5-25.4 7-14 18-27 -0.27 -0.42 0.1 -0.62 

Smp_194050.1 Clumping factor A 4.5-22.3 2-2 11-7 -0.84 -0.77  -0.09 

Smp_096790.1 hypothetical protein 4.1-27.6 8-10 41-52 -0.19 -0.57 -0.1 -0.82 
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Smp_195180.1 
antigenic integral membrane 

glycoprotein, Sm25 
3.9-18.9 1-1 

10-4 1.89 -4.6 -0.5 -1.60 

Smp_123830.1 collagen alpha (xi) chain 3.8-18.4 3-1 2-0 -0.54 -0.9  -2.67 

Smp_139160.1 cathepsin L 3.8-24.6 4-8 22-25 -3.28 -3.57 -1.5 -0.86 

Smp_247180.1 putative heat shock protein 3.6-20.3 1-1 2-1 -0.85 -1.39 0.1  

Smp_035560.1 hypothetical protein 3.6-26.0 8-8 71-68 -1.54 -0.65 -0.1 0.81 

Smp_267000.1 
ATPase  H+ transporting  lysosomal 

accessory 
3.2-20.6 2-1 

13-8 0.40 0.4 0.7  

Smp_045550.1 annexin 3.1-22.3 2-4 6-8 1.86 1.91 2.2 1.85 

Smp_194860.1 hypothetical protein 2.8-28.3 3-6 27-52 -1.29 -1.22 -0.6 -0.59 

Smp_195190.1 13 kDa tegumental antigen Sm13 2.7-22.0 1-4 7-18 -1.03 -1.21 -1.2 -0.17 

Smp_081920.1 hypothetical protein 2.6-19.1 1-1 10-6 -0.42 -0.52 -0.4 0.06 

Smp_153390.1 
Nucleotide 

pyrophosphatase:phosphodiesterase 5 
2.4-20.9 2-2 

6-4 -0.31 -0.07 0.0 0.08 

Smp_047660.1 Ferritin-2 heavy chain 2.1-28.5 4-4 67-71  0.09 0.2 0.65 

Smp_026560.2 calmodulin 1.7-26.9 1-1 42-57 -0.69 -0.61 0.1 -0.22 

Smp_047650.1 Ferritin-2 heavy chain 1.7-27.1 6-6 58-61 -0.33 0.8 0.3 0.22 

Smp_079950.1 vacuolar h atpase 1.7-22.0 2-2 12-12 -0.29 0.1 0.9 -0.18 

Smp_175550.1 
U6 snRNA associated Sm protein 

LSm8 
1.4-24.0 1-5 

17-56 -0.36 -0.35  -0.14 

Smp_039130.1 Niemann Pick C1 protein 1.2-21.8 2-4 2-3 0.25 -0.11 0.4 -0.15 

 


