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RESUMO 

 

 

O Praziquantel é o fármaco de escolha para tratamento da esquistossomose. O fármaco 

apresenta baixa atividade contra formas mais jovens de Schistosoma mansoni e, em 

casos específicos, já foi apontado como medicamento ineficaz devido ao aparecimento 

de cepas que desenvolveram resistência frente ao seu mecanismo de ação. Alguns 

canais de cálcio do tipo Cav foram determinados como receptores farmacológicos do 

PZQ. Também estão sendo realizados estudos para confirmar a associação entre o 

medicamento e outros alvos. Neste trabalho foi realizada uma avaliação da conservação 

da sequência nucleotídica de genes alvos do PZQ e possíveis genes alvos do PZQ para o 

tratamento da esquistossomose mansônica. Este tipo de investigação é baseado na 

suposição de que a conservação de sequência é um requisito fundamental para que um 

alvo farmacêutico seja promissor. A comparação de 11 bibliotecas de RNA-seq de S. 

mansoni com o genoma de referência do parasito, permitiu a identificação de variantes 

não sinônimas no gene SmCav1B, que pode ser alvo do PZQ e no gene SmCavβ. Foram 

encontradas 14 variantes de nucleotídeo único não sinônimas em SmCav1B distribuídas 

em 8 bibliotecas. Os esquistossômulos foram as formas que mais apresentaram essas 

variantes quando comparado com as outras fases do parasito.  Para SmCavβ foi 

encontrada uma variante de múltiplos nucleotídeos, existente em 3 bibliotecas. Os 

outros genes analisados (SmCav1A, SmCav2A, SmCav2B, SmCavβvar) não apresentaram 

mutações não sinônimas e, no que diz respeito à conservação em nível de sequência, 

podem ser bons candidatos a alvos de outras drogas. O gene SmTGR, considerado como 

alvo promissor para novos medicamentos em desenvolvimento, também foi analisado e 

não apresentou variações sequenciais, o que reforça seu potencial como alvo 

terapêutico. 
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ABSTRACT 
 

 

The Praziquantel is the drug of choice for the treatment of schistoma infection. The drug 

has low activity against younger forms of the Schistosoma mansoni and in specific 

cases, has been appointed as ineffective medicine due to the emergence of strains that 

have developed resistance against mechanism of action. Some calcium channel Cav 

type were determined as pharmacological receptors of PZQ. However, several studies 

are still being conducted in other to confirm the association between the drug and 

targets. This research is consistent with the fact that sequence conservation is a key 

requirement for a promising pharmaceutical target since mutations can alter drug 

interaction with the organism. Eleven RNA-seq libraries S. mansoni were compared 

with the reference parasite genome, allowing the identification of non-synonymous 

variants in SmCav1B gene which could be a target of PZQ and the SmCavβ. Fourteen 

non synonymous mutations were found in SmCav1B distributed in eight libraries. 

Schistosomulae was the life stages of the parasite who had this single nucleotide 

polymorphism in SmCav1B gene compared with the other life stages of the parasite. 

For the SmCavβ gene we found one multi-nucleotide variant within in three libraries. 

The following genes: SmCav1A, SmCav2A, SmCav2B, SmCavβvar showed no 

synonymous mutations. Regarding the conservation in sequence level, in these specific 

genes, the lower number of possible mutations could be related to preservation of drug 

activity. The SmTGR gene, regarded as a more promising target for new drugs, also 

showed no sequence variations, which reinforces its potential as a therapeutic target. 
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1.1 Aspectos gerais da esquistossomose 

 

 

1.1.1 Etiologia, epidemiologia e transmissão 

 

A esquistossomose é uma doença parasitária causada por platelmintos da classe 

trematódea, família Schistosomatidae, gênero Schistosoma (ITIS). A doença tem 

prevalência mundial estimada de 243 milhões de indivíduos, sendo que mais de 780 

milhões de pessoas vivem em áreas de risco de infecção em 78 países (WHO, 2013). A 

esquistossomose estende-se por toda a África subsaariana, América do Sul e 

principalmente no Brasil (Figura 1). 

 

Figura 1: Distribuição mundial da esquistossomose. As cores representam regiões de 

prevalência maior ou igual a 50% (vermelho), de 10% a 40% (rosa escuro), menor que 10% 

(rosa claro), países que necessitam de avaliação para comprovar se foi alcançada a interrupção 

da transmissão (cinza escuro), países não endêmicos (branco) e sem a doença (cinza claro). São 

encontrados focos da doença em regiões próximas ao rio Nilo, no Egito e no Iêmen (GROSSE, 

1993).  

Fonte: World Health Organization. Control of  Neglected Tropical Diseases [reproduzida de 

(WHO, 2013)]. 
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As principais espécies causadoras da esquistossomose em humanos são: 

Schistosoma mansoni (S. mansoni), Schistosoma haematobium e Schistosoma 

japonicum. (KATZ, 2005) A transmissão ocorre quando o homem, na condição de 

hospedeiro e portador de vermes adultos, excreta fezes contaminadas com ovos 

diretamente em águas paradas. Os ovos liberam a fase larvar do parasito denominada 

miracídio, que penetra e se desenvolve nos caramujos (hospedeiros intermediários do 

ciclo) passando pela fase de esporocistos. Posteriormente, os caramujos liberam o 

parasito em sua fase infectante denominada cercária, que ao entrar em contato com o 

hospedeiro definitivo (como o homem), penetra através da pele e mucosas se 

transformando em esquistossômulo. No homem, os parasitos atingem a circulação 

sanguínea passando pelo coração, pulmões, fígado, dentre outros órgãos. Aqueles que 

chegam ao sistema intra-hepático tornam-se adultos, se reproduzem e seguem para o 

intestino (Figura 2) (REY, 2011). 

 

 

Figura 2: Ciclo de vida de agentes etiológicos da esquistossomose. 

Fonte: São Paulo (CVE – Centro de Vigilância Epidemiológica). Disponível em:  

< http.//www.cve.saude.sp.gov.br>. Acesso em: 20 jun. 2014. 
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No Brasil, a esquistossomose mansônica (EM) foi descoberta em 1907, no 

estado da Bahia, sendo até hoje um problema de saúde pública e causa de mortes 

anualmente (AMARAL et al., 2006).  

No estado de Minas Gerais, o S. mansoni possui, como hospedeiro 

intermediário, os caramujos Biomphalaria glabrata, B. straminea e B. tenagophila. A 

disseminação destes hospedeiros tem sido a causa da persistência da doença, que 

também está associada aos movimentos migratórios, más condições de saúde das 

populações em risco e falta de infraestrutura de rede de esgoto (AMARAL et al., 2006). 

A EM possui grande importância clínica, com patogenia dependente da relação 

entre parasito e hospedeiro e acometimento crônico de órgãos e sistemas (SOUZA et 

al., 2011). O principal fator da sua patogenia é a reação inflamatória granulomatosa, que 

pode resultar em fibrose do tecido e está associada à ocorrência de hepatomegalia, 

esplenomegalia, hipertensão portal, ascite e formação de varizes esofágicas (SIMÕES, 

2005). 

 1.1.2 Tratamento  

 

O fármaco de escolha para tratamento da esquistossomose é o Praziquantel 

(PZQ), cujo princípio de ação baseia-se na paralisação do agente e aumento da 

permeabilidade da membrana de suas células (COURA et al., 2010).  

Seus principais efeitos colaterais no homem são: dor abdominal, diarreia, 

náuseas, vômitos, cefaleia, cansaço, tontura, erupções cutâneas, perda de memória 

ocasional e/ou anorexia (COURA et al., 2010). 

A esquistossomose pode apresentar-se nas formas aguda e neurológica, casos em 

que a utilização do PZQ, deve ser precedida, entre 24h-48h antes, pela administração de 

1mh/kg de prednisona (COURA et al., 2010). 

1.1.3 Controle 

 

O tratamento clínico para controle de morbidade deve ser efetuado 

paralelamente ao controle da disseminação e transmissão da doença, que incluem o 

saneamento básico, aplicação de moluscicida e a educação de saúde das comunidades 

em risco de contaminação (KATZ et al., 2008).  

No Brasil estas intervenções têm sido extremamente frágeis, pois existe pouca 

conotação política e deficiências nos programas de controle. As medidas de controle são 
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falhas em termos de conteúdo, prática descontínua, carência de apoio e insuficiência de 

crédito de patrocínio (COURA et al., 2010). 

A maioria das regiões que participam de programas de tratamento 

quimioterápico em massa não recebem medidas de controle epidemiológico para 

medição de prevalência, intensidade da infecção, conhecimento sobre interações 

parasito-hospedeiro, monitoramento das taxas de reinfecção e pesquisa de resistência 

medicamentosa (STANDLEY et al., 2010). 

A resistência a medicamentos é definida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como a habilidade do parasito de crescer e se multiplicar no organismo do 

hospedeiro durante a administração de fármacos em dose recomendada ou excedida 

(LAGE, 2005). 

Para elaborar as melhores estratégias de controle é essencial considerar os 

aspectos ecológicos e epidemiológicos dos focos da doença que variam nas áreas 

endêmicas (KATZ et al.,2008). 

Neste âmbito, estudos genéticos do parasito podem exercer alta contribuição na 

criação de medidas de controle da resistência e descoberta de novos alvos de drogas e 

desenvolvimento de vacinas. São enfoques dos referentes estudos, o conhecimento 

sobre a variabilidade genética do parasito, associação entre drogas, avaliação da 

susceptibilidade ao PZQ e utilização de marcadores biológicos para detecção de cepas 

resistentes (LAGE, 2005). 

 

1.2 Genoma do S. mansoni 

 

O genoma de S. mansoni corresponde a sete pares de cromossomos autossomos 

e um par de cromossomos sexuais representados como ZW (nas fêmeas) e ZZ (nos 

machos). Sua primeira versão publicada, foi composta por 363 megabases com uma 

média de 11.809 genes codificadores e aproximadamente 13.197 RNAs com íntrons 

extensos (~1.692 pb), éxons mais curtos (~217 pb) e muitas regiões repetitivas 

(BERRIMAN et al., 2009). 

Com o auxilio das técnicas de Sanger e sequenciamento de nova geração (NGS) 

este genoma teve sua montagem bastante melhorada. A montagem gerou uma nova 

versão correspondente a 364,5 Mb com 885 scaffolds e permitiu a descoberta de novos 

genes e variantes de splicing (PROTASIO et al., 2012). 
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1.3. A técnica de RNA-seq 

 

O RNA-seq é uma nova tecnologia de deep sequencing que, dada a sua extensa 

cobertura, permite detectar transcritos mais raros (ou menos expressos) sem depender de 

um conhecimento prévio do transcritoma do organismo sequenciado. Durante o RNA-

seq, uma população de RNAs totais ou fracionados é transformada em uma biblioteca 

de DNA complementar (cDNA). Em seguida, as moléculas são sequenciadas e 

dependendo do tipo de tecnologia adotada, necessitam ou não da amplificação (WANG 

et al., 2009). 

A técnica de RNA-seq possibilita a construção do transcritoma de cada tipo 

celular e condições específicas, além de permitir a quantificação gênica e apontar 

processamentos de splicing alternativo (GARBER et al, 2011).  Sequências de RNA-

seq, têm sido obtidas de transcritomas mais complexos e analisadas em termos de 

expressão diferencial em isoformas de RNAs escassas (WANG et al., 2009). 

Este tipo de análise em dados de NGS requer a prévia utilização de programas 

de mapeamento das sequências. Estes programas foram desenvolvidos para comparação 

do perfil de sequenciamentos de DNA e RNA (RNA-seq) contra um genoma ou 

transcritoma de referência. No caso da comparação entre uma referência e sequências de 

RNA-seq, o mapeamento pode gerar um conjunto inicial de variantes de genes (de 

proteínas codificadoras) entre as sequências alinhadas (JIA et al., 2012).  

O TopHat (TRAPNELL et al., 2009) é um popular mapeador de sequências de 

RNA contra um genoma de referência. O TopHat utiliza como “motor” de alinhamento 

o programa Bowtie (LANGMEAD et al., 2009), devendo os dois estarem instalados na 

mesma máquina para seu funcionamento (TRAPNELL et al., 2012).  

 

1.4  Biologia computacional na detecção de polimorfismos 

 

 1.4.1 polimorfismos de único nucleotídeo (SNPs) 

 

Os marcadores biológicos do tipo SNPs são fontes abundantes de polimorfismos 

entre alelos de genes, conforme indica Lages (2005). Possuem a capacidade de gerar 

haplótipos com descendência idêntica, o que torna possível a comparação estatística de 

haplótipos entre grupos de estudo e grupos controles (HEATON et al., 2001). Logo, 
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SNPs são os alicerces do processo de seleção natural, em que mutações benéficas são 

fixadas, mutações desfavoráveis são revogadas e mutações neutras (pouco impactantes) 

vão sendo mantidas ao longo do código genético (apud HE et al., 2014). 

A exploração de SNPs é capaz de proporcionar respostas para questões 

biológicas, genéticas, médicas e farmacológicas (THE INTERNATIONAL SNP MAP 

WORKING GROUP, 2001). Eles podem ser classificados com base na substituição de 

nucleotídeos como qualquer transversão e transição e de acordo com o estabelecimento 

de mutações sinônimas e não sinônimas (revisado em SIMÕES et al., 2007). 

Os SNPs são variações em um único nucleotídeo, hereditárias entre espécies ou 

cromossomos pareados a nível populacional (10% da população) (apud HE et al., 2014). 

Já as variantes em único nucleotídeo (SNVs) também se referem a variações de único 

nucleotídeo que a princípio não ocorrem em um nível populacional, mas que podem se 

tratar de SNPs (classificação que exige um “n” considerável de bibliotecas de DNA ou 

cDNA). O termo para SNVs sucessivas ou em mesmo códon é variantes em múltiplos 

nucleotídeos (MNV) (WANG et al., 2009).  

  

1.4.2 Variantes do tipo indels 

 

Conforme Weber e colaboradores (2002), as indels, podem se tratar da inserção 

ou deleção de um ou mais nucleotídeos, assim como os SNPs, podem ser identificados 

em regiões de transcrição, partindo de sequências de RNA-seq, que foi desenvolvida e 

esperada para revolucionar a análise de transcritomas eucarióticos (WANG et al., 2009).  

Indels ocasionalmente podem não ser verdadeiras, estas são derivadas de erros 

de sequenciamento e podem apresentar deleções muito grandes, inversões no mesmo 

cromossomo e translocações envolvendo cromossomos diferentes (KIM et al., 2013). 

1.4.3 Programas para pesquisa de polimorfismos 

 

O SAMtools é um pacote de ferramentas designado para análise e manipulação 

de arquivos de saída de alinhamentos do tipo sam e bam. Dentre suas funções, está 

capacidade de identificar SNPs e indels (LI, et al., 2009). Os arquivos sam e bam são 

gerados por muitos dos alinhadores de sequências geradas por NGS, incluindo o TopHat 

e o Bowtie, que aceitam arquivos de entrada nos formatos fasta e fastq (versão fasta 

com índices de qualidade de scores das bases) (TRAPNELL et al., 2012).  
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Os interesses das pesquisas deste ramo não são voltados meramente para 

identificação de SNPs e mutações de referência, como também para eventualidades 

como longos indels e combinações entre mismatches e indels (WU et al., 2010). No 

entanto, estes estudos não foram aplicados em larga escala em S. mansoni (SIMÕES, et 

al., 2007). 

 

1.4 História, atividade e limitações do PZQ 
 

1.4.1 Origem, estrutura química e ação do fármaco 

 

O PZQ foi primeiramente desenvolvido pela empresa Merck e, em seguida, pela 

Bayer. É um derivado de Apyrazi, um grupo químico pyrazinoisoquinoline descoberto 

durante a pesquisa de tranquilizantes. Não demorou muito para que ele começasse a ser 

produzido por outras indústrias farmacêuticas chinesas e coreanas (COURA et al., 

2010). O surgimento de novos fabricantes desencadeou uma queda no preço do PZQ, o 

que estimulou o Ministério da Saúde do Brasil a adotar o fármaco (Figura 3) para 

tratamento em grande escala (FENWICK et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, a droga foi introduzida território brasileiro somente para o 

tratamento de cestódeos, sendo comercialmente denominada Cestox ou Cisticida, já nos 

países África e Ásia, a droga foi nomeada de Billtricida ou Distocida para o tratamento 

da esquistossomose (KATZ et al., 2008). 

No Brasil, atualmente é produzido pelo laboratório Farmanguinhos, pertencente 

à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), (CARVALHO et al., 2008) com adaptação para 

administração em dose única de 50 mg/kg (KATZ et al., 2008). É consumido via oral, 

Figura 3: Estrutura química do PZQ. 

Fonte: FENWICK et al., 2003. 
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com rápida absorção, metabolizado no fígado, atingindo concentrações no sangue, 

diversos tecidos e no sistema digestivo (COURA et al., 2010). 

1.4.2 Os canais de cálcio de S. mansoni como receptores farmacológicos do 

PZQ 

 

De modo geral, alguns fármacos possuem, como alvo de ação, canais iônicos 

dependentes de ligantes e dependentes de voltagem. A interação entre o fármaco e o 

receptor do canal iônico pode ser indireta, no caso dos receptores ligados à proteína G 

(GPCRs), ou direta, quando o próprio fármaco interage com a proteína do canal e altera 

sua funcionalidade. No caso dos Schistosomas, os canais de cálcio dependentes de 

voltagem possuem quatro subunidades do tipo alfa e duas do tipo beta, algumas dessas 

subunidades já foram descritas como alvos moleculares do PZQ (BERRIMAN et al., 

2009).  

Estes canais dependentes de voltagem geram e controlam o potencial de 

membrana em células excitáveis e são fundamentais na manutenção da homeostase 

iônica (BERRIMAN et al., 2009). 

O PZQ pode ser utilizado contra as espécies de S. mansoni, S. japonicum e S. 

hematobium. Este medicamento exerce pouco efeito sobre as formas mais jovens dos 

parasitos, sendo mais eficaz contra os vermes adultos (FRÉZARD et al., 1997). Além 

disso, como não confere prevenção à reinfecção, não auxilia na erradicação da doença, 

tornando necessária, a repetição do tratamento quando necessário (WILSON et al., 

1999). Desta forma, o PZQ vem sendo utilizado em larga escala nas áreas endêmicas, 

onde ocorreram relatos de resistência medicamentosa (BOTROS et al., 2007). O 

mecanismo de ação do PZQ baseia-se no estabelecimento de um desmembramento do 

tegumento do parasito para expor antígenos, permitindo o ataque do sistema 

imunológico do hospedeiro (RIBEIRO et al., 1998). O fármaco também é responsável 

por prejudicar a ação de canais de cálcio. 
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Tabela 1: Diversidade e distribuição de canais Cav entre organismos. 

Fonte: CHAN et al., 2013. 

 

Diversidade de canais Cav em Lophotrochozoa 

 Cav1    Cav2    Cav3  

Caenorhabditis elegans                     X    X    X  
Drosophila melanogaster X    X    X  

Capitella capitala X    X    X  

Lottia gigantea X    X    X  
Lymnaea stagnalis X    X    X  

           

Dugesia japonica  X X   X X   X 
Schmidtea mediterrranea  X X   X X   X 

Schistosoma mansoni  X X   X X    

Schistosoma japonicum  X X   X X    

Schistosoma haematobium  X X   X X    
Clonorchis sinensis  X X   X X    

Taenia Solium  X X   X X    

Echinococcus multilocularis  X X   X X    
Hymenolepis microstoma  X X   X X    

  Cav1A Cav1B   Cav2A Cav2A   Cav3 
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Em S. mansoni, estão presentes as famílias Cav1 e Cav2 (CHAN et al., 2013), 

onde se encontram os subtipos Non L-type α1 (SmCav2A), Non L-type α1 (SmCav2B), L-

type α1 (SmCav1A), L-type α1 (SmCav1B) dentre outros preditos por metodologias in 

silico (apud RECATALÀ et al., 2012). Em vertebrados, a diferença entre canais do tipo 

L e canais que não são do tipo L é basicamente o fato dos canais tipo L do músculo liso 

sofrerem bloqueio por diidropiridinas e verapamil e os demais por outras toxinas 

(CARVALHO et al., 2008). 

Schistosomas e outros platelmintos expressam pelo menos duas subunidades do 

tipo β, enquanto que outros invertebrados expressam uma única subunidade. A Cavβ 

mais convencional em Shistosomas é a chamada SmCavβ, que é similar às subunidades 

β3 de mamíferos. Já o SmCavβvar é um Cavβ presente em Schistosomas, que possui 

subunidade β  variante, e estruturalmente assemelha-se à subunidades de outras espécies 

de vertebrados e invertebrados (apud RECATALÀ et al., 2012) 

Alguns Cav já tiveram suas funções descritas, enquanto outros permanecem com 

ação desconhecida. Já foi demonstrado que o SmCav1A possui 2 sítios de ligação à 

calmodulina, uma proteína sensível ao cálcio descrita em S. mansoni como responsável 

pela liberação dos parasitos dos ovos, desenvolvimento e transformação de miracídios 

para esporocistos. Além disso, tanto a SmCav1A como SmCav1B, parecem ter 

sensibilidade às diidropiridinas,  o que sugere o envolvimento de ambas na contração 

muscular. O SmCav2B, supostamente tem envolvimento com a transmissão sináptica 

em neurônios, enquanto que o SmCav2A parece desempenhar outros papéis. (apud 

RECATALÀ et al., 2012) 

Os possíveis alvos terapêuticos do PZQ em Schistosomas mais descritos na 

literatura são isoformas gênicas neuronais associadas aos Cav. O PZQ ativa a entrada de 

cálcio nas células do parasito provocando contração muscular por modulação de 

subunidades acessórias dos Cav. Estes canais são elementos-chave em eventos cálcio-

dependente do parasito, atuando em transmissões sinápticas, atividade enzimática, 

expressão de genes e destruição do tegumento do verme sob efeito do PZQ (Revisado 

em RECATALÀ et al., 2012). 

O PZQ participa de uma rede dependente de cálcio semelhante envolvida no 

processo de regeneração de planárias de vida livre, porém com resultados fenotípicos 

divergentes. Acredita-se que a investigação da atividade do PZQ neste sistema, pode 

revelar novos leads de drogas para a esquistossomose assim como agentes 
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esquistossomicidas podem fornecer novas informações sobre a eficácia de fármacos já 

existentes e revelar alvos de sinalização regenerativa tecidual (CHAN, et al 2014).  

Em 2003, Kohn e colaboradores identificaram diferenças entre a estrutura de 

canais de SmCavβvar e a de canais de mamíferos que parecem ser responsáveis por 

diminuir a corrente de cálcio quando coexpressos com canais de subunidade α.. No caso,, 

o fator responsável por essa diminuição de condutância do canal, assim como, pela 

sensibilidade ao PZQ (que desfaz a diminuição de condução), seria a ausência de duas 

serinas no domínio de interação β (BID), sítio primário de interação com subunidades α 

(CHAN et al, 2014). 

 A outra subunidade β descrita em S. mansoni (de SmCavβ), quando contém as 

duas serinas do domínio BID, constituintes de sítios de fosforilação pela proteína Cinase 

C (PKC) e é coexpressa com os Cavα em mamíferos (nomeados Cav2.3 em humanos) 

aumentam a corrente de cálcio, não conferindo sensibilidade ao PZQ. Já foi 

demonstrado que uma única serina no BID de Cavβ, já é suficiente para anular a ação do 

PZQ sobre o canal (KOHN et al, 2003). A figura 4 mostra a diferença na sequência de 

aminoácidos do BID das subunidades β (CHAN et al, 2014). 

Assim como os genes SmCavβvar e SmCavβ, SmCav1A foi retratado como alvo 

do PZQ (CHAN et al, 2014). Canais do tipo L foram descritos experimentalmente como 

receptores farmacológicos do PZQ por efeito na contração da musculatura do verme. 

(CARVALHO et al., 2008) Entretanto, estudos ainda estão sendo realizados para 

determinação precisa dos alvos do medicamento e quais os mecanismos envolvidos na 

interação alvo-droga que provocam os efeitos contra o S. mansoni. 

 

Figura 4: Sequências de aminoácidos dos BIDs das subunidades Cavβvar e Cavβ . 

Elucidação da divergência de duas serinas, cujas localizações em Cavβvar são preenchidas por 

uma cisteína e uma alanina. 

Fonte: [reproduzida de: (KOHN et al, 2003)]. 
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1.4.2 A ação do PZQ na regulação da cadeia leve da miosina 

 

A miosina é a principal proteína dos filamentos grossos das bandas A 

(anisotrópica) de uma fibra muscular. A fosforilação da cadeia leve da miosina provoca 

diminuição das interações intra e intermoleculares entre a cabeça da miosina e os 

filamentos grossos musculares, provocando assim, a liberação das cabeças da miosina 

para que estas passem a interagir com os filamentos finos (compostos principalmente 

por actina). Além de participar do mecanismo de contração muscular, em eucariotos, já 

foi demonstrada como participante do processo de fagocitose, contração muscular e 

citocinese (KARP, 2005).  

Em S. mansoni, a expressão da miosina (SmMLC) foi confirmada e sugerida 

como fator importante para a penetração do parasito através da pele, o que exige 

vigorosa movimentação da musculatura. O envolvimento da SmMLC na contração 

muscular, também pôde ser sugerido com análises de bioinformática que revelaram 

proteínas de ligação ao cálcio, que apresentam homologia com a miosina. Isso sugere 

que a fosforilação da SmMLC também causa um aumento da mobilização de cálcio 

(PFITZER., 2001). 

Tendo em vista estas considerações, a SmMLC parece ser muito relevante para a 

sobrevivência do parasito no hospedeiro e foi elucidada como alvo do PZQ, uma vez 

que a exposição ao fármaco causa fosforilação de sua forma nativa. Além disso, a 

proteína foi descrita como um potencial candidato vacinal para a esquistossomose. Esta 

hipótese foi construída a partir de um estudo desenvolvido por Gnanasekar e 

colaboradores, que permitiu a identificação de anticorpos anti-SmMLC em alta 

concentração no soro de ratos vacinados com cercárias. (GNANASEKAR et al., 2009). 

Devido a elucidação da SmMLC como ligante do PZQ e ao seu potencial 

vacinal, a avaliação de seu polimorfismo genético é importante para estabelecer 

correlações entre sua composição residual e resistência ao PZQ (GNANASEKAR et al., 

2009). 
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1.4.3 SmTGR como alvo de drogas esquistossomicidas 

 

A enzima Tioredoxina glutationa redutase (TGR) é uma selenoproteína 

(possuem o resíduo selenocisteína em sua composição) da família das oxirredutases 

(catalisam reações de oxirredução). Estudos relaram sua existência em platelmintos 

parasitos, uma vez que em organismos do mesmo filo, porém de vida livre, portam 

separadamente as enzimas glutationa redutase (GR) e tiorredoxina redutase (TR). Isso 

pode ser interpretado considerando que o domínio glutarredoxina (GRX - responsável 

pela redução dos dissulfuretos de proteína ou dissulfetos mistos com a glutationa e pela 

homeostase redox celular) das enzimas TGR parece ser vital para parasitos expostos a 

estresse oxidativo durante seu ciclo de vida no organismo de seus hospedeiros (revisado 

em ANGELUCCI et al., 2010). 

A atividade do GRX pode ser perturbada por flutuações na concentração de 

glutationa (GSH), prejudicando atividades vitais dos parasitos. Schistosomas adquirem 

GSH do sangue do hospedeiro humano, que possui cerca de 3 mM de GSH reduzida. Os 

parasitos fêmeas consomem por volta de 330.000 eritrócitos por hora, enquanto que os 

machos consomem cerca de 39.000. Assim sendo, os parasitos devem consumir uma 

determinada taxa de GSH e ao mesmo tempo eliminar uma quantidade equivalente de 

glutationa oxidada (GSSG) (revisado em ANGELUCCI et al., 2010). 

Tendo em vista estas considerações, a TGR é considerada um dos mais atraentes 

alvos para novas drogas contra a esquistossomose. A proteína foi a primeira a ser 

validada como alvo farmacológico para a doença, uma vez que apresenta todos os 

principais critérios fundamentais para alvos farmacológicos (KUNTZ et al, 2007).  

 

1.5 Polimórficos em candidatos vacinais e alvos de fármacos 

 

A bioinformática fornece uma grande contribuição para a identificação de 

polimorfismos. O conhecimento destas variações nos candidatos a vacinas e alvos de 

fármacos é essencial para detectar a presença de mutações que podem vir a influenciar 

na estrutura da proteína a ser codificada. A caracterização de variâncias também pode 

auxiliar em estudos de possíveis variantes antigênicas para vacinas e desenvolvimento 

de drogas. (SIMÕES et al., 2007) 
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Um estudo com etiquetas de sequências expressas (ESTs) desenvolvido em 2003 

por Verjovski e colaboradores, permitiu a identificação de 15.615 SNPs de S. mansoni 

putativos, dos quais 1.832 eram respectivos de substituições não-sinônimas 

(VERJOVSKI et al, 2003).  

Simões e colaboradores (2007) desenvolveram um estudo de predição de 

variações do tipo SNPs em sequências públicas de S. mansoni em antígenos bem 

caracterizados e vacinas candidatas para a doença, tais como as que codificam miosina; 

Sm14 e SM23; captesina B e Triosefosfato-isomerase (TPI). Este mesmo estudo incluiu 

a validação da captesina B, como forma de prever as possíveis consequências dos SNPs 

na estrutura da proteína. Não foram encontradas evidências de modificações da enzima, 

mas ressalta-se a validação experimental de variações biológicas, uma vez que apenas 

um SNP poderia causar alterações proteicas (SIMÕES et al., 2007). 

No presente trabalho, foi feita uma verificação da conservação da sequência 

nucleotídica de genes alvos do PZQ, possíveis genes alvos do PZQ e genes que podem 

vir a serem alvos de drogas em desenvolvimento para quimioterapia da 

esquistossomose.  
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2 OBJETIVOS  
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2.1 Delimitação do tema 

 

O tema proposto foi explorado utilizando como referência livros, dissertações, teses e 

artigos científicos das bases de dados eletrônicas United States National Library of 

Medicine – NLM (Pubmed), Biblioteca virtual em saúde (Bireme) e Scientific 

Electronic Library Online (Scielo). Foram selecionadas publicações dos anos de 1977 a 

2015 nos idiomas português, inglês e espanhol. Não foram inclusas publicações fora 

deste período, em outros idiomas e que não auxiliam na exploração do tema e 

complementação do objetivo proposto. A busca de informações foi feita com os 

descritores “esquistossomose”, “praziquantel”, “Schistosoma mansoni”, “SNP”, 

“indels” e “bioinformática”.  

 

 

2.2 Objetivos 

 

-Objetivo Geral  

 

Identificação de variações do tipo SNVs, MNVs e indels em genes de Schistosoma 

mansoni com foco em genes relacionados à ação do praziquantel e candidatos a alvo de 

novas drogas para tratamento da esquistossomose. 

 

-Objetivos específicos  

 

- Selecionar genes-alvo do PZQ e candidatos a novos alvos farmacêuticos para 

pesquisar a presença de variantes nos mesmos; 

 

- Identificar SNVs, MNVs e indels em 11 bibliotecas de RNA-seq de S. mansoni em 

comparação ao genoma de referência; 

 

- Verificar a presença de mutações não-sinônimas em regiões de domínios proteicos; 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_National_Library_of_Medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_National_Library_of_Medicine
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjABahUKEwjKuZC6i4TGAhVGmoAKHcsHAHk&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org%2F&ei=PKJ3VcqrEMa0ggTLj4DIBw&usg=AFQjCNEnNAurIe91oKP97ilFH9ltH9ncGA&sig2=2J1g0j8wxeOAtCoLHuFsRQ&bvm=bv.95039771,d.eXY
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjABahUKEwjKuZC6i4TGAhVGmoAKHcsHAHk&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org%2F&ei=PKJ3VcqrEMa0ggTLj4DIBw&usg=AFQjCNEnNAurIe91oKP97ilFH9ltH9ncGA&sig2=2J1g0j8wxeOAtCoLHuFsRQ&bvm=bv.95039771,d.eXY
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3 JUSTIFICATIVA  
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A aplicação de recursos computacionais para estudos genéticos do Schistosoma 

mansoni pode ser utilizada no desenvolvimento de estratégias de controle da 

esquistossomose mansônica. Assim, é possível obter um conhecimento mais abrangente 

sobre a interação entre parasito e hospedeiro. (DEGRAVE et al., 2001). 

 

A droga preconizada pela OMS para tratamento da esquistossomose é o praziquantel 

(PICA-MOTTOCIA et al., 2004). No entanto, a baixa atividade do medicamento contra 

formas mais jovens do parasito e os relatos de cepas que desenvolveram resistência 

frente à atividade do PZQ, tornaram necessário o desenvolvimento de novos estudos 

visando aprofundar o nosso conhecimento sobre o mecanismo de ação do PZQ, bem 

como para o desenvolvimento de novos tratamentos quimioterápicos (GONNERT et al., 

1977). 

 

A conservação da sequência nucleotídica de um gene alvo é um dos requisitos que 

devem ser considerados para avaliação do potencial de um candidato vacinal e alvo 

terapêutico. Mutações podem afetar epítopos ou sítios de ligação das drogas, além de 

poderem causar modificações em sítios de splicing (STITZIEL et al., 2004). 

 

Polimorfismo em único nucleotídeo (SNP), inserção/deleção (indel) e variação no 

número de cópias (CNV) são as variações biológicas mais comuns no genoma. As 

ferramentas computacionais de detecção destas possuem o objetivo comum de encontrar 

novas variações com baixa frequência de falsos positivos, além de redescobrir variações 

já conhecidas e facilitar a subsequente visualização e interpretação do genoma 

(PATTNAIK et al., 2014) 

 

Neste âmbito, a avaliação simultânea da genética dos organismos auxilia na 

compreensão de aspectos biológicos da doença e do parasito e pode ser aplicada para 

estudos direcionados ao melhor entendimento sobre a atividade do PZQ. 
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4  OBJETO 
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4.1 Problema  
 

A baixa atividade do PZQ contra formas mais jovens do S. mansoni, e sobre tudo relatos 

de cepas resistentes ao fármaco, conduziram ao desenvolvimento de estudos para 

ampliar o conhecimento sobre o mecanismo de ação da droga e para desenvolvimento 

de novas fontes de tratamento quimioterápico para a esquistossomose mansônica.  

 

4.2 Hipótese básica  

 

Os genes que codificam os alvos da ação do PZQ, em teoria, precisam manter um grau 

de conservação de suas sequências suficiente para evitar que o mecanismo ou 

mecanismos de ação da droga fossem alterados, contribuindo assim para a manutenção 

de sua eficiência.  
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5 METODOLOGIA 
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5.1 Dados utilizados 

 
 

Para realização deste trabalho, foram utilizadas 11 bibliotecas de RNA-seq lançadas no 

ano de 2010 (última atualização em maio de 2014), depositadas ao banco de dados 

ArrayExpress (http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/), acesso E-MTAB-451.  

 

A escolha das bibliotecas foi baseada na preocupação com a importância de se trabalhar 

com dados que exibem as mesmas características (plataforma de sequenciamento, 

projeto de origem, tipo de biblioteca e publicação recente). Esta foi uma maneira de 

possibilitar uma comparação mais fiel entre as sequências e garantir o mesmo plano de 

trabalho para todas. 

 

As bibliotecas são do tipo paired end (quando são obtidas as sequências de ambas as 

extremidades de cada fragmento gerado) e foram sequenciadas pela plataforma Illumina 

(modelo Genome Analyzer II) na University of Texas Health Science Center (San 

Antonio, Texas) e na University of Cambridge (Tennis Court Road, Cambridge). Todos 

os cDNAs são provenientes de cepas de Porto Rico (território dos Estados Unidos).  

 

O banco de dados ArrayExpress possui um código especificado para cada uma das 

bibliotecas. Neste trabalho, foram utilizados os numerais “1-11” para facilitar a 

representação dos resultados. A tabela 2 mostra o código original das sequências do 

banco e sua respectiva numeração adotada aqui. Além disso, são exibidas informações 

importantes de cada biblioteca (quantidade de leituras, número total de 

bases/nucleotídeos e respectiva fase de desenvolvimento de S. mansoni). 
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Tabela 2: Metadados das bibliotecas de RNA-seq. 

 

 

5.2 Análise de qualidade dos dados 

 

Para verificar a qualidade dos dados a serem processados, foi realizada uma 

visualização gráfica das bibliotecas com o programa FastQC 

(http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/). 

  

5.3 Alinhamento das leituras na referência genômica 

 

As leituras das 11 bibliotecas foram mapeadas na versão 5 da referência genômica 

(ftp://ftp.sanger.ac.uk/pub/pathogens/Schistosoma/mansoni/) do parasito utilizando os 

alinhadores TopHat e Bowtie2 (LANGMEAD et al., 2012).  

5.3.1 Alinhamento com o TopHat 

 

Inicialmente foi feito um alinhamento para tentativa de mapeamento de leituras de 

RNA-seq na sequência referência. Para isso, foi utilizado o programa TopHat, que 

identifica junções de splicing éxon-éxon. O TopHat utiliza o motor de alinhamento do 

Bibliotecas de cDNA 

Código 

ArrayExpress 

Número Total de  

Leituras 

Total de  

Bases 

Fase de 

desenvolvimento 

Idade 

ERR022873 1 10.521.255 1.599.230.760 Verme Adulto 7 semanas 

ERR022872 2 16.846.390 2.560.651.280 Cercária 4 horas 

ERR022877 3 30.777.230 4.678.138.960 Cercária 4 horas 

ERR022878 4 21.874.383 3.324.906.216 Cercária 4 horas 

ERR022874 5 7.048.165 1.071.321.080 Esquistossômulo 3 horas 

ERR022876 6 23.727.384 3.606.562.368 Esquistossômulo 3 horas 

ERR022879 7 29.314.489 4.455.802.328 Esquistossômulo 3 horas 

ERR022880 8 25.308.306 3.846.862.512 Esquistossômulo 24 horas 

ERR022881 9 25.220.643 3.833.573.736 Esquistossômulo 24 horas 

ERR022882 10 22.248.179 3.381.723.208 Esquistossômulo 24 horas 

ERR022883 11 24.485.091 3.721.733.832 Esquistossômulo 24 horas 

http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/
ftp://ftp.sanger.ac.uk/pub/pathogens/Schistosoma/mansoni/
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programa Bowtie e também necessita da criação prévia de um index da referência 

genômica com a função bowtie-build. Para permitir que fossem transferidas as 

anotações preditas do transcritoma do parasito no resultado final do mapeamento, foi 

incluído um arquivo de anotação gênica de extensão .gff (General Feature Format)  

(obtido em 

ftp://ftp.sanger.ac.uk/pub/pathogens/Schistosoma/mansoni/genome/Gene_models/). Os 

parâmetros do TopHat adotados estão descritos na tabela 3.  

 

Tabela 3: Parâmetros adotados para alinhamento com o TopHat. 

Parâmetros – TopHat  

--library-type fr-unstranded  Define o tipo de biblioteca.  

-a 4  Define o comprimento de “âncora” na busca de junções éxon-éxon. 

-r 32  Distância entre fragmentos paired-ends.  

-i 25  Define o tamanho mínimo do íntron. 

-I 35000  Define o tamanho máximo do íntron. 

-o  Antecede o arquivo de saída. 

-G  Antecede arquivos de anotação dos genes (GFF/GTF).  

 

  

O TopHat encontra as junções de splicing identificando primeiramente potenciais 

éxons, uma vez que muitas leituras de RNA-seq vão contiguamente alinhar no genoma. 

Utilizando a informação inicial do mapeamento, TopHat constrói um banco de dados 

com as possíveis junções de splicing e mapeia novamente as leituras que não foram 

alinhadas continuamente nos prováveis éxons. 

 

5.3.2 Alinhamento com o Bowtie2 

 

As leituras que não foram mapeadas durante o alinhamento com o TopHat, foram 

submetidas a um alinhamento com o programa Bowtie2, para priorizar o mapeamento 

de regiões com maior similaridade. Esta é uma tentativa de mapeamento de leituras com 

a presença de possíveis extremidades de baixa qualidade e passíveis de erros de 

basecall, que não puderam ter todo seu comprimento alinhado. 

 

ftp://ftp.sanger.ac.uk/pub/pathogens/Schistosoma/mansoni/genome/Gene_models/
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Primeiramente os arquivos com as sequências não mapeadas foram convertidos para o 

formato de extensão .fastq com a função bamtofastq das ferramentas BEDtools 

(QUINLAN et al., 2010) e em seguida submetidos ao Bowtie2. A tabela 4 mostra os 

parâmetros utilizados. Os arquivos de saída foram convertidos para o formato de 

extensão .bam e unidos aos arquivos de alinhamento do TopHat através das funções 

view e merge das ferramentas SAMtools. 

 

Tabela 4: Parâmetros adotados para alinhamento com o Bowtie2. 

 

 

5.4 Identificação de SNVs e indels 

 

Antes da investigação de variantes, foram necessárias as seguintes tarefas: 

 

1- Criação de um index da referência genômica com a função faidx de SAMtools; 

2- Ordenação dos arquivos de alinhamento (arquivos de saída da função merge de 

SAMtools) através da função sort do SAMtools; 

3- Criação de um index dos arquivos bam ordenados.  

 

A identificação de SNVs e indels foi realizada com a função mpileup do pacote 

SAMtools, executada junto com a função view das ferramentas BCFtools para gerar 

arquivos de saída tabulares com extensão .bcf, que consistem na forma binária dos 

chamados vcf (variant call format). Os parâmetros utilizados estão na tabela 5. 

 

 

Parâmetros – Bowtie2 

-x  Antecede a referência genômica.  

-q  Antecede o arquivo de entrada no formato fastq.  

-k 1  Define quantidade fixa de alinhamentos por leitura.  

--local  Define alinhamento local.  

--very-sensitive-local  Permite mais velocidade, sensibilidade e precisão.  

-S  Antecede o arquivo de saída.  
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Tabela 5: Parâmetros adotados para chamada de SNPs e indels, geração do arquivo de saída no 

formato bcf com SAMtools mplileup, BCFtools view e filtragem das variantes encontradas com 

vcfutils varFilter. 

 

 

Em seguida, a função varFilter do algoritmo do programa vcfutils.pl de SAMtools, foi 

utilizada para filtragem das variantes com profundidade mínima de 100 (parâmetro -

D100). Com o intuito de distribuir os SNVs das indels em arquivos separados, foi 

desenvolvido um script em Perl para eliminação das linhas de cabeçalho dos arquivos 

de saída do  vcfutils.pl para que a separação fosse realizada com o comando grep. Por 

fim, para melhorar a média de qualidade do conjunto de variantes encontradas, foram 

estabelecidos critérios para seleção de leituras de melhor qualidade. Estes critérios 

foram baseados em dois itens do arquivo vcf reportados para cada variante, são eles: DP 

(profundidade da leitura) e QUAL (qualidade variante/referência). Para etapa de 

seleção, foram desenvolvidos três scripts em Perl para filtrar somente as variantes que 

portam os valores de DP e QUAL descritos na tabela 6. 

 

 

 

Parâmetros – SAMtools (função mpileup) 

-Q 20  Qualidade mínima da base.  

-q 20  Qualidade mínima do mapeamento.  

-u  Gera um arquivo de saída descompactado no formato bcf.  

-f  Antecede a referência genômica.  

Parâmetros  - BCFtools (função view) 

-b  Define arquivo de saída no formato bcf.  

-v  Permite arquivo de saída com a representação das variantes e suas posições.  

-c  Permite chamada das variantes por inferência Bayesiana.  

-g  Permite chamada dos genótipos das variantes.  

Parâmetros - vcfutils varFilter 

-D 100  Controla a profundidade máxima da leitura.  
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Tabela 6: Valores de DP e QUAL, estabelecidos para seleção de leituras de melhor 

profundidade e qualidade. 

 

 

  

 

 

  

Os scripts construídos para o processo de seleção estão apresentados a seguir: 

 

 

Script para filtragem das dos SNVs de acordo com os valores de QUAL e DP estabelecidos. 

 

variante DP QUAL 

SNV ≥ 5 ≥ 28 

indel ≥ 3 ≥ 17 
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Script para filtragem das variantes (indels) de acordo com os valores de QUAL e DP 
estabelecidos. 

 

5.5 Investigação de variantes em genes associados ao PZQ e/ou 

potenciais alvos terapêuticos para fármacos esquistossomicidas 

 

Foram escolhidos oito genes para verificação da presença das variantes identificadas nas 

bibliotecas, são eles: SmMLC (gene da proteína codificadora da cadeia leve da 

miosina), SmCav1A, SmCav1B, SmCav2A, SmCav2B, SmCavβvar e SmCavβ (genes de 

proteínas codificadoras de canais de cálcio de S. mansoni ) e SmTGR (gene codificador 

da tiorredoxina glutationa redutase). 

A escolha foi realizada com base na pesquisa por genes possivelmente associados à 

atividade do PZQ. Os dados não necessariamente ponderam os genes como alvos 

diretos de ação PZQ, atribuição que ainda não está completamente estabelecida para 

todos os canais de cálcio e outros possíveis alvos, como já foi mencionado no 

embasamento teórico. Além destes, também foi feita a procura por potenciais alvos de 

novas drogas esquistossomicidas, classificação que inclui alguns genes codificadores de 

canais de cálcio de S. mansoni e um gene sugestivamente promissor (SmTGR) que está 

em fase de pesquisa para desenvolvimento de novas drogas.   
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5.5.1 Investigação da expressão dos genes analisados em cada biblioteca 

 

Foi realizada uma análise que permite uma sugestão da expressão destes genes a partir 

da contagem das leituras, obtida com o pacote Htseq, escrito na linguagem Python 

(disponível em http://wwwhuber.embl.de/users/anders/HTSeq/doc/index.html).   Este 

script executa a contagem dos genes, mostrando quantas vezes eles foram mapeados no 

genoma de referência em determinada biblioteca (em quantas leituras mapeadas). Este 

tipo de análise permite que a expressão diferencial dos genes nas fases de 

desenvolvimento do parasito em análise (verme adulto, cercária e esquistossômulo) seja 

inferida através de programas estatísticos disponíveis. 

5.5.2 Verificação da presença das variantes em regiões de domínios 

proteicos  

 

Para determinar se as variantes dos genes estudados estão situadas em regiões de 

domínios proteicos, as sequências de aminoácidos dos genes foram submetidas à 

ferramenta Search do Conserved Domain Database (CDD), um recurso da anotação de 

unidades proteicas funcionais do NCBI (disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/
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5.6 Pipeline de trabalho 

 

 

Para esquematizar a metodologia empregada, foi construído um pipeline de trabalho, 

apresentado a seguir:  
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6 RESULTADOS 
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6.1 Análise de qualidade dos dados 

 

Ao analisar estes índices com o programa FastQC, foi observada uma média de 34,5 na 

escala Phred entre as bibliotecas, o que representa um bom resultado. A tabela 7 mostra 

a relação de escala Phred de cada biblioteca.  

 

Tabela 7: Score de qualidade das bibliotecas em escala Phred. 

Score de qualidade (escala Phred) 

Biblioteca Score 

1 ~ 30,5 

2 ~31,5 

3 ~31,5 

4 ~36,5 

5 ~35,5 

6 ~35 

7 ~35 

8 ~36,5 

9 ~36 

10 ~36,5 

11 ~36 
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6.2 Alinhamento das leituras na referência genômica 

 

 6.2.1 Alinhamento com o TopHat 

 

A relação de leituras alinhadas com o TopHat encontra-se na tabela 8: 

 

Tabela 8: Relação de leituras alinhadas com o TopHat (“m.a” = múltiplos alinhamentos).   

 

 

Resultados – TopHat 

Biblioteca Total de 

leituras 

Leituras 

mapeadas da 

esquerda 

Leituras 

mapeadas da 

direita 

Taxa geral 

de leituras 

mapeadas 

Pares 

alinhados 

Pares alinhados 

concordantes 

1  16.846.390 72.5% 

(26.8% m.a) 

70.8% 

(26,4% m.a) 

71.6% 11.144.217 

(21.4% m.a) 

64,6% 

2  10.521.255  77.5% 

(19.7% m.a) 

74.8% 

(18.8% m.a) 

76.1% 7.429.575 

(14.3% m.a) 

68.1% 

3  7.048.165  67.4% 

(21.1% m.a) 

65.8% 

(20.8% m.a) 

66.6% 4.450.570 

(15.6% m.a) 

59.9% 

4  23.727.384  75.3% 

(20.1% m.a) 

74.3% 

(20.1% m.a) 

74.8% 17.016.149 

(15.1% m.a) 

68.1% 

5  30.777.230  91.0% 

(21.2% m.a) 

90.1% 

(21.1% m.a) 

90.6% 27.029.844 

(16.3% m.a) 

82.3% 

6  21.874.383  91.7% 

(20.8% m.a) 

91.3% 

(20.8% m.a) 

91.5% 19.496.574 

(16.2% m.a) 

86.8% 

7  29.314.489  83.7% 

(13.5% m.a) 

82.2% 

(13.5% m.a) 

82.9% 22.294.703 

(8.9% m.a) 

65.4% 

8  25.308.306  82.0% 

(15.4% m.a) 

75.5% 

(15.3% m.a) 

78.8% 17.920.155 

(10.3% m.a) 

60.5% 

9 25.220.643  82.2% 

(19.0% m.a) 

75.4% 

(18.9% m.a) 

78.8% 17.637.274 

(12.9% m.a) 

58.6% 

10 22.248.179  80.8% 

(17.4% m.a) 

77.2% 

(17.4% m.a) 

79.0% 15.156.233 

(10.8% m.a) 

48.2% 

11  24.485.091  81.3% 

(15.9% m.a) 

76.5% 

(15.9% m.a) 

78.9% 17.085.525 

(10.1% m.a) 

54.1% 
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6.2.2 Alinhamento com o Bowtie2 

 

A relação de leituras alinhadas com o Bowtie2 encontra-se na tabela 9: 

 

Tabela 9: Relação de leituras alinhadas com o Bowtie2. 

Resultados – Bowtie2 

Biblioteca Total de leituras Leituras alinhadas 

1 9.554.943 70.99% 

2 5.025.366 78.42% 

3 4.711.774 39.00% 

4 11.957.670 34.76% 

5 5.813.466 73.86% 

6 3.708.599 72.09% 

7 10.015.810 65.90% 

8 10.750.056 81.92% 

9 10.708.818 83.33% 

10 9.340.338 79.17% 

11 10.340.011 77.47% 

 

 

6.3 Identificação de SNVs e indels 

 

A tabela 10, mostra a quantidade de SNVs e indels encontradas em cada arquivo de 

alinhamento processado, elucidando a quantidade total de leituras alinhadas de cada 

arquivo, o número de variantes encontradas e filtradas pelo vcfutils (especificando a 

distribuição numérica e percentual geral e de SNVs e indels separadamente) e a relação 

de SNVs e indels filtrados de acordo com os limites mínimos estabelecidos de DP e 

QUAL. 
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Tabela 10: Representação numérica de leituras alinhadas e variantes encontradas e descrição 

numérica e percentual de SNVs e indels detectados, filtrados pelo vcfutils e filtrados  de acordo 

com os valores determinados aceitáveis de DP e QUAL. 

 

 

Leituras alinhadas e SNVs e indels detectados 

Biblioteca Variantes Variantes 

vcfutils 

Tipo Variantes 

mantidas 

Variantes 

descartadas 

1 175.143 145.769 (83%) SNV 141.157 (97%) 37.961 (27%) 

indel 4.612 (3%) 2.523 (55%) 

2 152.771 125.398 (82%) SNV 121.175 (97%) 29.196 (54%) 

indel 4.226 (3%) 2.292 (24%) 

3 101.724 74.674 (73%) SNV 72.380 (97%) 16.891 (23%) 

indel 2.293 (3%) 1.129 (49%) 

4 254.666 194.285 (76%) SNV 188.478 (97%) 3.442 (59%) 

indel 5.807 (3%) 57.108 (30%) 

5 198.342 177.702 (90%) SNV 172.434 (97%) 54.090 (81%) 

indel 5.680 (3%) 3.395 (60%) 

6 207.855 161.276 (77%) SNV 156.190 (97%) 56.220 (36%) 

indel 5.086 (3%) 3.254 (54%) 

7 173.622 158.821 (91%) SNV 149.840 (94%) 72.305 (48%) 

indel 8.981 (6%) 6.507 (72%) 

8 195.490 185.240 (95%) SNV 177.533 (96%) 52.319 (29%) 

indel 7.707 (4%) 4.963 (64%) 

9 172.508 165.795 (96%) SNV 159.211 (96%) 4.331 (66%) 

indel 6.584 (4%) 42.146 (26%) 

10 215.151 205.287 (95%) SNV 196.373 (96%) 48.156 (25%) 

indel 8.911 (4%) 5.228 (59%) 

11 207.833 199.415 (96%) SNV 191.418 (96%) 47.783 (25%) 

indel 7.997 (4%) 

 

4.934  (62%) 
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6.4 Investigação de variantes em genes associados a atividade do PZQ 

e/ou potenciais alvos terapêuticos para fármacos esquistossomicidas 

 

Os oito genes escolhidos para pesquisa de variantes em suas sequências, foram 

organizados de acordo com seu nome, identificador (ID) do banco de dados GeneDB 

específico de dados de S. mansoni (disponível em: 

http://www.genedb.org/Homepage/Smansoni), tipo, localização genômica (cromossomo 

e coordenadas), produto que codifica e tamanho (quantidade de éxons e aminoácidos). 

Estes dados estão organizados na tabela 11. 

 

Tabela 11: Descrição dos genes selecionados para pesquisa de variantes. 

Genes selecionados para pesquisa de variantes 

Nome ID (geneDB) 

 

Localização 

genômica 
Produto Tamanho 

(éxons - aa) 
SmTGR Smp_048430 cromosomo 1 

(46937472- 

46963633) 

tiorredoxina 

glutationa 

redutase 

16 - 596 

SmMLC Smp_045220 cromossomo 2 

(11821636- 

11826170) 

cadeia leve da 

miosina 

5 - 160 

SmCav1A Smp_020270 cromosomo 1 

(16213671- 

16277461) 

canal de cálcio 

dependente de 

voltagem 

38 - 1.700 

SmCav1B Smp_159990 cromossomo 3 
(215520- 

349723) 

canal de cálcio 
fechado para 

voltagem 

42 - 2.569 

SmCav2A Smp_020170 cromossomo 1 
(16502899- 

16671115) 

canal de cálcio 
dependente de 

voltagem 

40 - 2.155 

SmCav2B Smp_004730 cromossomo 2 
(25859434- 

25989280) 

canal de cálcio 
dependente de 

voltagem 

33 - 1.347 

SmCavβvar Smp_135140 cromossomo 2 

(24369211- 
24392654) 

canal de cálcio 

de alta 
voltagem 

12 - 802 

SmCavβ Smp_141660 cromossomo 1 

(34948330- 
34969258) 

canal de cálcio 

de alta 
voltagem 

11 - 491 

 

 

 

 

 

 

http://www.genedb.org/Homepage/Smansoni
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Foram desconsideradas do estudo, variantes com as seguintes características: 

 

- eliminadas na filtragem de seleção baseados nos limites de QUAL e DP 

definidos; 

- localizadas nas extremidades das leituras (no último códon do gene); 

- presentes em apenas uma biblioteca; 

- natureza sinônima (substituição pelo mesmo aminoácido); 

- cobertura muito baixa (abaixo de 60%) nas leituras. 

 

Estes critérios de eliminação foram analisados em conjunto comparando todas as 

bibliotecas paralelamente de forma manual (visualização no Integrative Genomics 

Viewer/IGV). 

 

A tabela 12 destaca as variantes consideradas como possíveis casos “verdadeiros 

positivos” para as análises posteriores e a informação do gene a qual pertencem (ID do 

GeneDB), forma de variação (SNV, MNV ou indel), nucleotídeo da referência 

genômica, nucleotídeo de alteração das leituras, localização da variante (éxon, 

cromossomo e coordenadas), aminoácido da referência, aminoácido alterado, em quais 

bibliotecas estavam presentes antes da filtragem por QUAL e DP e bibliotecas em que 

permaneceram após a realização dos filtros.  
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Tabela 12: Variantes não sinônimas identificadas

Variantes não sinônimas 

Gene Var. Ref. Leituras Éxon Crom./Local aa 

(ref.) 

aa 

(alt.) 

Bibliotecas Bibliotecas 

filtradas 

Smp_159990 SNV A G 14 3 (250.742) Asn Asp 5 , 9, 10 9, 10 

Smp_159990 SNV T A 14 3 (250.750) Asn Lis 5 , 9, 10 9, 10 

Smp_159990 SNV G A 14 3 (250.767) Arg Lis 5, 8, 9, 10, 11 5, 8, 9, 10, 11 

Smp_159990 SNV T A 15 3 (256.072) Ile Asn 6, 8, 11 8 

Smp_159990 SNV T A 29 3 (298.198) Fen Ile 5, 7, 10 7, 10 

Smp_159990 SNV C G 29 3 (298.201) Leu Val 5, 7, 10 7, 10 

Smp_159990 SNV G A 29 3 (298.255) Gli Ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 10 

Smp_159990 SNV T A 29 3 (298.339) Ser Tre 7, 8, 9, 10 7, 8, 10 

Smp_159990 SNV C A 29 3( 9298389) Asp Glu 6, 8, 10 10 

Smp_159990 SNV G A 29 3 (298.453) Asp Asn 6, 7, 8 6 

Smp_159990 SNV C T 29 3 (298.510) Pro Ser 5, 6, 7, 8, 10, 11 6, 7, 8, 10, 11 

Smp_159990 SNV A G 39 3 (340.861) His Arg 4, 6, 8, 9, 10, 11 6, 8, 9, 10, 11 

Smp_159990 SNV G A 39 3 (341.099) Met Ile 2, 9, 11 11 

Smp_159990 SNV G T 40 3 (343363) Asp Tir 1, 4, 5, 9, 11 1, 4, 5, 11 

Smp_141660 MNV  A C 9 1 (34962658) Tre Glu 1, 3, 4 1, 4 

- - C A - 1 (34962660) - - - - 
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Todas as variantes encontradas foram visualizadas no IGV como forma de verificar a 

presença de cada uma nas bibliotecas e para captura das imagens de um dos SNVs do 

gene SmCav1B (Smp_159990) e do MNV encontrado no SmCavβ (Smp_141660) 

(figuras 8 e 9).  

 

Para esta circunstância, o IGV necessita de quatro arquivos de entrada, são eles: 

 

- arquivo de variantes no formato vcf (gerado pela função mpileup das SAMtools) 

 

- genoma de referência no formato fasta (com necessidade de um index, gerado pela 

função faidx das SAMtools); 

 

- anotação do genoma de referência no formato gtf ou gff; 

 

- alinhamento gerado de cada biblioteca no formato bam (com necessidade de um index, 

gerado pela função index das SAMtools). 

 

As figuras 5 e 6 representam a presença da variante no vcf  (visualização do IGV). 
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Figura 5: Visualização do SNV do éxon 40 de SmCav1B na biblioteca 1. 

Figura 6: Visualização do MNV do éxon 9 de SmCavβ na biblioteca 1. 
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OBS: a marcação (em vermelho e azul na figura 6 e somente em vermelho na figura 7) na parte 

superior das figuras representa a discordância do genoma de referência em relação às leituras 

destacadas em cinza. Logo abaixo, a marcação em azul (nas figuras 6 e 7) representa a presença 

da variante no vcf e a barra (em vermelho e amarelo na figura 6 e verde e azul na figura 7) 

permite o acesso à cobertura da variante (informações adicionais são apresentadas pelo IGV a 

partir da sobreposição do ponteiro indicador do mouse sobre a base). Em seguida estão as 

leituras com e sem a alteração em relação ao genoma, cujas sequências de nucleotídeos e 

aminoácidos (três possíveis quadros de leitura) situam-se na parte inferior da figura. Ao final da 

figura, em azul, está a estrutura que ilustra o éxon. 

 

6.4.1 Investigação da contagem dos genes analisados em cada biblioteca 

 

A prevalência (presença ou ausência) de determinadas variantes em cada biblioteca 

pôde sugestivamente ser relacionada com dados qualitativos de expressão dos genes por 

meio da contagem de leituras mapeadas em cada um destes. Essa análise levou em 

consideração as fases do parasito estudadas, de acordo com as bibliotecas obtidas do 

ArrayExpress. Os dados foram organizados na tabela 13, que especifica a contagem dos 

genes nas bibliotecas. 

 

Tabela 13: Contagem dos genes SmCav1B e SmCavβ nas bibliotecas. 

Contagem dos genes  

Biblioteca Fase de  

S. mansoni 

SmCav1B SmCavβ 

1 Adulto 93 46 

2 Cercária 19 11 

3 Cercária 24 11 

4 Cercária 73 24 

5 Esquistossômulo 88 27 

6 Esquistossômulo 41 24 

7 Esquistossômulo 173 19 

8 Esquistossômulo 277 33 

9 Esquistossômulo 298 56 

10 Esquistossômulo 290 35 

11 Esquistossômulo 279 34 
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Para realizar a correlação entre a contagem de leituras mapeadas nos genes (que 

fornece a ideia de expressão gênica relativa), fase de desenvolvimento do parasito e 

frequência de variantes, considerou-se os polimorfismos das bibliotecas que ainda não 

haviam sido filtradas pelos scripts desenvolvidos para evitar a perda de informação.  

Como forma de facilitar a análise, a frequência de variantes em cada biblioteca foi 

organizada na tabela 14 com sua distribuição de acordo com o gene envolvido. 

 

Tabela 14: Frequência de variantes em SmCav1B e SmCavβ nas bibliotecas. 

Frequência de variantes em cada biblioteca 

Biblioteca Fase de  

S. mansoni 

Frequência SmCav1B SmCavβ 

1 Adulto 2 1 1 

2 Cercária 1 1 0 

3 Cercária 1 0 1 

4 Cercária 3 2 1 

5 Esquistossômulo 8 8 0 

6 Esquistossômulo 6 6 0 

7 Esquistossômulo 6 6 0 

8 Esquistossômulo 8 8 0 

9 Esquistossômulo 7 7 0 

10 Esquistossômulo 10 10 0 

11 Esquistossômulo 7 7 0 

 

A partir da tabela 14 foi possível observar que as variações em  SmCavβ só estão 

presentes em cercárias e vermes adultos. Além disso, foi observada maior expressão e 

taxa de SNVs no gene SmCav1B de esquistossômulos que nas outras fases do parasito. 

 

6.4.2 Verificação da presença das variantes em regiões de domínios 

proteicos  

  

Para verificação da presença ou ausência de variantes em domínios funcionais dos genes 

SmCav1B e SmCavβ,  foi necessário verificar a região destes domínios na sequência de 

aminoácidos das proteínas em questão. 
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Posteriormente, foi verificado manualmente se as variações demonstradas na tabela 14 

encontravam-se dentro destas regiões de domínios, isso foi possível a partir da 

informação das sequências de aminoácidos dos domínios especificada no próprio CDD. 

Nenhuma variante foi identificada nos espaços em questão. As imagens 7 e 8 mostram a 

relação dos domínios geradas no CDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Desenho esquemático dos 3 domínios funcionais do gene SmCavβ. 

Figura 8: Desenho esquemático dos 5 domínios funcionais do gene SmCav1B. 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 DISCUSSÃO 
 

 



46 
 

Polimorfismos associados a mutações não sinônimas podem ser responsáveis por 

alterações proteicas estruturais significativas. Se encontrados em candidatos a alvos 

vacinais e em potenciais alvos de drogas, estes polimorfismos podem afetar epítopos 

e/ou sítios de ligação das drogas (POLSON et al., 2005). Quando ocorrem em sítios de 

splicing, estas modificações podem alterar o padrão de splicing, resultado na expressão 

de diferentes isoformas de  mRNAs que influenciam na susceptibilidade e intensidade 

da doença (WARD et al., 2010). 

A ineficiência da ação dos medicamentos pode não somente proceder de 

alterações na interação dos medicamentos com seu(s) alvo (s), como também da 

diminuição da entrada do medicamento na célula e por inativação ou diminuição de sua 

atividade no ambiente celular. (apud LAGE., 2005). 

A redução da eficiência de drogas também pode ser decorrente de alta 

parasitemia ou apenas parecer concernente quando, na verdade, o organismo está 

sofrendo uma resposta diminuída ao medicamento influenciada por contrastes das 

condições imunológicas de cada hospedeiro (GRYSEELS et al., 2001) 

Os canais Cav foram sugeridos como alvos do PZQ. Os primeiros estudos que 

permitiram com que os pesquisadores chegassem a este consenso foram realizados a 

partir de métodos de incubação em meio com concentrações de cálcio. Estes estudos 

mostraram que a droga causa contração da musculatura do parasito por desequilíbrio da 

homeostase das concentrações de cálcio. A remoção de cálcio do meio bloqueava a ação 

da droga na musculatura do agente. 

Esta concepção de que o PZQ evoca a contração muscular, foi reforçada através 

de técnicas de clonagem e expressão heteróloga com subunidades Cav, que indicaram 

um aumento da corrente de cálcio induzido por PZQ. 

Também foram realizadas pesquisas com neoblastos (células tronco 

pluripotentes) de planárias de vida livre, um organismo modelo para captura de 

informações sobre os Schistosomas, uma vez que a extensão de neoblastos impulsiona a 

progressão de platelmintos nas suas diferentes fases desenvolvimento. No caso das 

planárias, os neoblastos participam do processo de regeneração tecidual. 

Estudos para compreensão da relação entre a atividade do PZQ em planárias 

revelaram que, na presença da droga, as planárias desenvolviam regeneração obtendo 

duas cabeças por moduladores de canais de cálcio. Os dados corroboram com o 

envolvimento dos canais de cálcio na homeostase das concentrações de cálcio dos 
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parasitos, revendo que existe interação entre os canais e o PZQ. (apud CHAN et al., 

2013). 

O dado mencionado anteriormente (sessão de embasamento teórico) sobre a 

ausência das duas serinas no domínio BID de interação β (sítio primário de interação 

com subunidades α) em subunidades Cavβvar (comparada com SmCavβ) está interligada 

com a falta de fosforilação no gene SmCavβvar. Esta diferença de composição de 

aminoácidos pode ser fundamental para a compreensão dos efeitos do PZQ e a 

susceptibilidade de schistosomas sobre estes efeitos. 

 Adicionalmente, existe a hipótese de que o PZQ pode atuar promovendo a 

interrupção da associação entre o canal SmCavβ e os de subunidade Cavα (condição que 

anula a influência do PZQ sobre o canal) e que supostamente esse canal β variante pode 

ter relação com a resistência ao fármaco (KOHN et al, 2003). 

Estudos mostram que o verapamil (inibidor de canais de cálcio com subunidades 

do tipo Cav1) também é capaz de causar lesões no tegumento de S. mansoni in vitro. 

Esta é mais uma evidência de que a integridade tegumentar do parasito é sensível aos 

fluxos de cálcio (apud CHAN et al., 2013). 

Mais importante que a descoberta de quais são os alvos definitivos do PZQ, é 

compreender as funções desempenhadas pelos Cav, bem como de outras proteínas 

essenciais para a sobrevivência de S. mansoni com a finalidade de que sejam avaliadas 

quanto aos seus potenciais como receptores farmacológicos de novas drogas anti-

helmínticas. A conservação da sequência de aminoácidos certamente deve ser levada em 

consideração para avaliação da eficácia de uma suposta nova droga anti-helmíntica.  

Neste sentido, o presente estudo objetivou a comparação de diversas sequências 

de genes codificadores, com relação ao grau de conservação, que podem ou estão 

associados com a atividade do PZQ em S. mansoni e alvos potenciais para novas drogas 

para tratamento de doenças parasitárias. 

Mutações não sinônimas foram encontradas nos genes SmCav1B, provável alvo 

terapêutico do PZQ com função de transmissão sináptica de neurônios, e no gene 

SmCavβ, um (canal envolvido na contração muscular do parasito e descrito como alvo 

do PZQ quando isento de serinas no BID, dado que o fármaco pode ser o responsável 

por interromper sua associação com canais com subunidades do tipo α, que anularia a 

atividade do medicamento). As mutações encontradas podem ser um obstáculo para a 

interação do PZQ nestes locais, sendo necessários mais estudos para confirmar esta 

hipótese.  
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Em SmCav1B foram observadas 14 variantes distribuídas em 8 bibliotecas de 

cDNA estudadas e uma variação envolvendo dois nucleotídeos de um mesmo códon em  

SmCavβ (uma MNV), existente em 3 bibliotecas.  Em SmCav1B,  foi vista uma maior 

quantidade de variantes no éxon 14 e 29 deste gene, comparado com seus outros éxons.  

A MNV foi encontrada nas réplicas nas fases de desenvolvimento verme adulto e 

cercárias. Em contrapartida, a partir da avaliação de expressão gênica e frequência de 

variantes em cada gene em cada fase, foi possível inferir que os esquistossômulos 

possivelmente são mais propícios a SNVs no gene SmCav1B que nas outras fases do 

parasito. 

Ao verificar a localização destas variantes, notou-se que nenhuma delas está 

situada em regiões de domínios proteicos. Estas variantes podem estar situadas em 

outras localidades importantes, que não sejam de domínios proteicos, como sequências 

codificadoras de mRNAs regulatórios e micro RNAs. Independente da sua localização, 

estas mutações podem influenciar em aspectos estruturais e funcionais das proteínas. A 

verificação destas possibilidades requer análises mais aprofundadas.  

Não foram encontradas mutações nos genes SmCav1A, SmCav2A, SmCav2B, 

SmCavβvar (codificadores de proteínas de Cavs participantes da contração muscular), 

SmMLC (codificador da cadeia leve da miosina), e SmTGR (codificador da 

tiorredoxina glutationa redutase). Portanto, no que diz repeito à sua conservação, a 

cadeia leve da miosina e canais Cav com subunidades dos tipos Cav1A, Cav2A e Cavβvar, 

podem ser bons candidatos a alvos de novas drogas em desenvolvimento. A mesma 

sugestão pode ser aplicada com respeito ao SmTGR, como mais uma evidência de que 

este gene também é um bom candidato terapêutico de novas drogas para tratamento da 

esquistossomose (ANGELUCCI et al, 2010). 
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Os receptores farmacológicos do PZQ SmCav1B e SmCavβ estão sujeitos a variações 

sequenciais, especialmente nos esquistossômulos para o caso do SmCav1B. Estas 

variantes podem ou não prejudicar a interação entre estes alvos e o fármaco, culminando 

a ineficiência do fármaco em parasitos mais jovens e o desenvolvimento de resistência 

medicamentosa. Para confirmação desta hipótese, seriam necessários estudos de 

bioinformática estrutural para avaliar o efeito das mutações nas proteínas codificadas 

por estes genes e estudos experimentais que confirmem a alteração da ligação ao 

praziquantel nas formas mutantes das moléculas comparado com as proteínas selvagens. 

Os genes Cav1A, Cav2A, SmCav2B, Cavβvar e SmMLC apresentaram total conservação 

de sequência dentre as bibliotecas analisadas, o que sugere que, neste sentido, são bons 

alvos terapêuticos do PZQ e podem ser genes de interesse para pesquisas de novos 

medicamentos para tratamento da esquistossomose. Também foi possível destacar total 

conservação de SmTGR, mais uma evidência de que este é também um alvo promissor 

para tratamento da doença. À medida que mais bibliotecas de RNA-seq de S. mansoni 

forem sequenciadas, estas também podem ser utilizadas para o mesmo foco de pesquisa 

com o mesmo método desenvolvido neste deste trabalho, uma vez que este foi 

satisfatória na busca das variantes. 
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9 CRONOGRAMA 
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O planejamento para execução do projeto foi descrito em etapas, optando-se por uma 

referência semestral. Segue abaixo o calendário pretendido.  

 

Etapas Semestres 

Elaboração do 

projeto 

x x   

Análise biologia 

computacional 

 x x x 

Levantamento 

bibliográfico 

x x x x 

Redação de 

dissertação 

 x x x 

Defesa 

 

   x 

Correções 

 

   x 

Cronograma de atividades do projeto de mestrado “IDENTIFICAÇÃO DE 

VARIANTES EM ALVOS FARMACOLÓGICOS DO PRAZIQUANTEL E 

POTENCIAIS ALVOS PARA NOVAS DROGAS ESQUISTOSSOMICIDAS ” - ago 

2013 / ago 2015. 
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