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RESUMO
O grupo Apicomplexa compreende protozoários causadores de deonças
mundialmente distribuídas como malária, toxoplasmose ou distúrbios intestinais
oportunistas. Ainda nos dias de hoje, os principais protozoários de importância
médica geralmente são identificados por microscopia óptica, o que dificulta a
classificação precisa e o diagnóstico dos pacientes principalmente nos casos
em que a parasitemia é baixa. Nesse contexto, o presente trabalho teve como
objetivo desenvolver um método molecular alternativo que possibilite a
identificação de ampla variedade de protozoários do grupo Apicomplexa. Foi
desenvolvido um sistema de primers para utilização em uma reação de PCR
(Polymerase Chain Reaction) em duas etapas (semi-nested PCR). O alvo
investigado para o desenho de primers foi o gene 18S rRNA, por ser um alvo
amplamente utilizado para screening e identificação de espécies em estudos
de biodiversidade. A partir da análise da sequência e caracterização de
potencial formação de estruturas secundárias, foram desenhados conjuntos de
primers que se anelam em regiões conservadas e flanqueiam regiões variáveis
no gene. A eficiência de cada conjunto de primers foi avaliada por PCR in
silico. Foi selecionado um conjunto de primers que, quando usado de forma
aninhada, pode gerar ~166 amplicons com sequências distintas, que podem
ser usados para discriminar gêneros e espécies de Apicomplexa por diferença
no tamanho em gel de agarose e por sequenciamento. O método proposto foi
validado in vitro e sua eficiência na identificação de algumas espécies de
protozoários de interesse médico foi confirmada. Após etapas adicionais de
validação, esse método poderá ser utilizado para triagem inicial em casos de
suspeita de es e também para determinação de diferentes espécies de
parasitos.
Palavras-chave: Semi-nested-PCR,Toxoplasma gondii, Plasmodium,
diagnóstico molecular.

ABSTRACT

The Apicomplexa group comprises protozoa that cause globally distributed
diseases such as malaria, toxoplasmosis, or opportunistic intestinal disorders.
The major protozoa of medical importance are usually identified by light
microscopy, which makes it difficult the precise diagnosis especially in cases
where parasitemia is low. In this context, the present work had as objective to
develop an alternative molecular method, that allows the identification of a wide
variety of protozoa of the group Apicomplexa. Thus, a primer system was
developed for use in a semi-nested PCR (Polymerase Chain Reaction). The
investigated target for primer design was the 18S rRNA gene, as it is a widely
used target for species identification and screening in biodiversity studies. From
the sequence analysis and characterization of potential formation of secondary
structures, sets of primers that anneal in conserved regions flanking variable
regions of the gene were designed. The efficiency of each primer set was
evaluated by in silico PCR. A set of primers that can generate ~ 166 amplicons
was selected, to be used in a nested reaction. These primers can be used to
discriminate genus and species of Apicomplexa by difference in agarose gel
size and by sequencing. The proposed method was validated in vitro and its
efficiency in the identification of some protozoan species of medical interest was
confirmed. After additional validation steps, this method can be used for initial
screening in cases of suspected es and also for determination of different
species of parasites.

Keywords: Semi-nested-PCR,Toxoplasma gondii, Plasmodium, molecular
diagnosis.
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1 - INTRODUÇÃO
1.1 - O grupo Apicomplexa
Descrito inicialmente por Norman D. Levine em 1970, o grupo
Apicomplexa reúne protozoários unicelulares e intracelulares obrigatórios,
antes parte do grupo Sporozoa (em desuso na taxonomia mais recente), o qual
agrupava várias linhagens não relacionadas entre si. Seus integrantes são
caracterizados pela presença de um tipo de plastídeo chamado de apicoplasto
(Figura 1), além de um complexo apical presente nos estágios de esporozopito
e merozoíto. São seres formadores de esporos e não apresentam flagelos nem
pseudópodes, com exceção de alguns gametas (REID DAVIS; D. LEVINE;
IVENS, 1971).

Figura 1 – Esquema da forma taquizoíta do protozoário Toxoplasma gondii
exemplificando um apicomplexa característico. (A) Representação da ultraestrutura
esquemática com as principais estruturas do protozoário indicadas. (B) Taquizoíto de T. gondii
em corte longitudinal visualizado por microscopia eletrônica de transmissão, com as seguintes
estruturas assinaladas: N - núcleo, c - conóide, R - roptrias, A - apicoplasto, CG - complexo de
Golgi, g - grânulo denso, seta - micronema, VP - vacúolo parasitóforo. Barra: 1μm. (Fonte:
Souza et al, 2010).

Dentre as mais de 6000 espécies de já descritas nesse grupo existem
algumas de grande importância para a saúde pública e também de grande
importância econômica, uma vez que causam doenças que afetam milhões de
indivíduos a cada ano e também animais de criação (BATTLE et al., 2012;
REID DAVIS; D. LEVINE; IVENS, 1971; SEEBER; STEINFELDER, 2016).
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1.2 - Parasitos de importância médica e veterinária
Com relação a sua importância médica, o grupo Apicomplexa abrange
gêneros

como

Plasmodium,

Toxoplasma,

Cystoisospora,

Cyclospora,

Cryptosporidium, Neospora, Theileria e Sarcocystis (ARISUE; HASHIMOTO,
2015; VERWEIJ; STENSVOLD, 2014).
Plasmodium falciparum e outras quatro espécies desse gênero que
afetam humanos causam malária, uma doença potencialmente mortal
responsável por mais de 1 milhão de mortes anuais (MACKINTOSH; BEESON;
MARSH, 2004; SINKA et al., 2010). O número de mortes causadas pela
malária tem diminuído de acordo com a World Health Organization (WHO),
entretanto a doença ainda causa grandes perdas, principalmente em crianças
abaixo dos 5 anos de idade (WHO, 2017). A malária ocorre em praticamente
todas as regiões de clima tropical no mundo e é caracterizada como uma
doença de países com baixas condições socio-econômicas (Figura 2).

Figura 2 - Distribuição mundial de casos de malária segundo a WHO. Em preto países ou
áreas nas quais ocorre transmissão de malária, em cinza países ou áreas com baixo risco de
transmissão. Dados coletados em 2011 pela Organização Mundial da Saúde.

Outro parasito que merece destaque é o Toxoplasma gondii, causador
de uma das doenças parasitárias mais comuns no mundo, a toxoplasmose.
Estima-se que um terço da população humana tem a forma crônica dessa
doença (AGENCY, 2018; LIU et al., 2015). O Toxoplasma gondii infecta mais
6

de 200 espécies de mamíferos e aves, incluindo animais selvagens e de
criação. A maioria das infecções em seres humanos são assintomáticas,
entretanto, podem evoluir para doenças graves no feto durante a gravidez ou
em pacientes imunocomprometidos (AGENCY, 2018; CARLIER et al., 2012).
Um dos maiores problemas dessa doença é a possibilidade de ocorrência de
transmissão vertical em mulheres grávidas, o que pode resultar em problemas
neurológicos no feto (CARLIER et al., 2012; HOWE et al., 2014; LIU et al.,
2015; WANG et al., 2017).
Além das doenças supracitadas é válido também ressaltar dados
referentes aos gêneros Cryptosporidium e Theileria. A espécie Cryptosporidium
hominis infecta de 8 a 10 milhões de pessoas por ano causando problemas
intestinais que podem evoluir para sintomas mais graves principalmente em
pacients imunocomprometidos. A espécie Cryptosporidium parvum

causa

consideráveis danos às criações de gado. Já o gênero Theileria é responsável
por mais de 1 milhão de mortes de gado bovino por ano na África, causando
severas consequências socio econômicas para a região (GEYSEN et al., 1999;
GHAEMI et al., 2012; MANS; PIENAAR; LATIF, 2015). O relatório da WHO
também identificou a criptosporidíase como a segunda doença mais importante
na classe de doenças transmitidas por alimentos.
O grupo Apicomplexa abrange também microorganismos entéricos
oportunistas que são os principais agentes etiológicos relacionados a
mortalidade em pacientes com HIV/AIDS (AGHOLI; HATAM; MOTAZEDIAN,
2012), C. parvum e Isospora causam surtos diarréicos mesmo em áreas
urbanas

atingindo

principamente

pacientes

imunocomprometidos

(GOODGAME, 1996; WANG et al., 2017). Além dessas, a neosporose bovina é
causada pelo Neospora caninum, atualmente, essa enfermidade é considerada
uma das principais causas de aborto em bovinos em todo o mundo, podendo
também, raramente, causar distúrbios neurológicos em neonatos, sendo
responsável por expressivos prejuízos econômicos a rebanhos de corte e,
especialmente, à pecuária leiteira (DUBEY, 2005; SINNOTT et al., 2017). O
principal efeito negativo da neosporose bovina é o aborto, mas pode provocar
também morte embrionária e reabsorção, redução na produção de leite,
nascimento de bezerros com anormalidades congênitas e menor taxa de
crescimento dos animais jovens. As perdas econômicas por neosporose em
7

bovinos não se limitam apenas aos abortamentos, mas o descarte prematuro
de matrizes, à mortalidade neonatal de bezerros, os gastos indiretos incluindo
honorários profissionais, gastos com estabelecimento do diagnóstico e
reposição de animais também devem ser incluídos (SINNOTT et al., 2017).
1.3 - Diagnóstico de parasitoses
Grande parte das doenças causadas por protozoários do grupo
Apicomplexa gera sintomas semelhantes nos estágios iniciais da infecção,
dificultando o diagnóstico clínico precoce. Essas enfermidades geralmente são
diagnosticadas apenas depois da fase aguda (RICCIARDI; NDAO, 2015). A
ausência ou semelhança dos sintomas, sobretudo nos estágios iniciais da
infecção, pode também resultar em subnotificação ou notificação equivocada
em um número considerável de casos, o que dificulta o direcionamento do
tratamento e o monitoramento epidemiológico (FAYER, 1980).
O diagnóstico comum e amplamente utilizado para identificação dos
protozoários causadores de infecção é a visualização de fluidos ou secreções
biológicas. A microscopia ainda permanece como análise padrão para
identificação clínica e em estudos em parasitologia. O método mais simples de
exame microscópico é o método a fresco, contudo esse método apresenta
baixa sensibilidade mesmo utilizando técnicas para concentração das amostras
(DE WAAL, 2012; SINNOTT et al., 2017). Nesse contexto, podem ser utilizados
também os imunodiagnósticos como fixação de complemento, imunodifusão,
hemaglutinação indireta, aglutinação por látex e ELISA. Entretanto a
desvantagem dos testes imunológicos é o fato de os anticorpos permanecerem
no corpo por um longo tempo, podendo levar à um resultado falso positivo
(MORGAN; THOMPSON, 1998).
Atualmente, já estão descritas técnicas que permitem a identificação
simultânea de milhares de organismos, a título de exemplo os trabalhos que
utilizam NGS para identificação de parasitos (CHIU et al., 2016; COSTA et al.,
2016; CUADROS et al., 2017; STODDARD et al., 2014). Contudo essas
técnicas ainda não são viáveis para implementação no laboratório clínico,
sobretudo no Brasil, que necessita adquirir esse tipo de tecnologia por
importação.

A Tabela 1 apresenta um resumo das principais técnicas que

podem ser utilizadas para detecção de .
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Tabela 1 – Resumo das principais ferramentas para auxílio ao diagnóstico em
parasitologia.
Teste

Princípio

Referência

Microscopia

Refração da luz oriunda de uma série de lentes,
dotadas, ou não, de filtros coloridos e/ou
ultravioleta, para ampliar e regular estruturas
invisíveis (ou difíceis de serem visualizadas) à olho
nu.

(RICCIARDI;
NDAO, 2015)

ELISA

ELISA (do inglês Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay) ou ensaio de imunoabsorção enzimática é
um teste imunoenzimático que permite a detecção
de anticorpos específicos (por exemplo, no plasma
sanguíneo). Este teste é usado no diagnóstico de
várias doenças que induzem a produção de
imunoglobulinas. O complexo que contém o
anticorpo é visualizado pelo acoplamento da enzima
ao anticorpo. A adição de substrato ao complexo
enzima-anticorpo-antígeno resulta num produto
colorido, que é lido por um equipamento específico.
Este teste de ELISA baseia-se em reações
antígeno-anticorpo detectáveis por meio de reações
enzimáticas. A enzima mais comumente usada
nesta prova é a peroxidase, responsável por
catalisar a reação de desdobramento da água
oxigenada (H2O2) em H2O mais O2.

(AYDIN, 2015)

Eletroforese
em gel

A eletroforese em gel é uma técnica de separação
de moléculas que envolve a migração de partículas
em um determinado gel durante a aplicação de uma
diferença de potencial. As moléculas são separadas
de acordo com o seu tamanho, pois as de menor
massa irão migrar mais rapidamente que as de
maior massa. Em alguns casos, o formato da
moléculas também influi, pois algumas terão maior
facilidade para migrar pelo gel. A eletroforese
normalmente pe utilizada para separar proteínas e
moléculas de DNA e RNA.

(DAVIS, 1962)

Southern
Blot

O Southern blot serve para verificar se uma
determinada sequência de DNA está ou não
presente em uma amostra de DNA analisada. Isso é
feito por meio do realce do resultado de uma
eletroforese em gel. O método foi batizado com o
nome de seu inventor, o biólogo britânico Edwin
Southern, e isso fez com que outros métodos de
blot fossem batizados com trocadilhos ao nome de
Southern, por exemplo, Western blot e Northern
blot.

(SOUTHERN,
1975)

PCR

A Reação em cadeia da polimerase - RCP ou

(CHA; THILLY,
9

Polymerase Chain Reaction - PCR é uma técnica
utilizada na biologia molecular para amplificar uma
única cópia ou algumas cópias de um segmento de
DNA em várias ordens de grandeza, gerando
milhares a milhões de cópias de uma determinada
sequência de DNA

LAMP

NGS

PCR
quantitativo
em tempo
real

É uma técnica de amplificação isotermal de ácidos
nucléicos e não requer termociclador. A sequência
alvo é amplificada a temperatura constante (60 – 65
o
C) usando 2 ou 3 conjuntos de primers e uma
polimerase. A amplficação pode ser determinada
através de turbidimetria aferida por olho nú
dependendo da concentração de amostra.

[s.d.])

(MORI;
NOTOMI,
2009)

Fornece análise paralela de massivas quantidades
de DNA, com altíssimo rendimento mesmo com (STODDARD et
múltiplas amostras e tudo isso com custo muito
al., 2014)
reduzido.
Técnica de laboratório baseada no princípio da PCR
para multiplicar ácidos nucleicos e quantificar o
DNA obtido. A reação em cadeia de polimerização
em tempo real combina a metodologia de PCR
convencional com um mecanismo de detecção e
quantificação por fluorescência. Amplificação,
detecção e quantificação de DNA são realizadas em
uma única etapa, agilizando a obtenção de
resultados e diminuindo o risco de contaminação da
amostra e dando maior precisão.

Comparadas com a microscopia tradicional as técnicas de detecção
molecular apresentam especificidade e sensibilidade superiores, principalmente
no diagnóstico de infecções parasitárias, especialmente quando há baixos
níveis de parasitemia (PÖSCHL et al., 2010). Além disso, dados moleculares
fornecem informações adicionais que são valiosas acerca da diversidade dos
organismos parasitários e suas relações genéticas (LEE et al., 2015; LENTINI
et al., 2015; MORGAN; THOMPSON, 1998; PLATTS-MILLS; OPERARIO;
HOUPT, 2012).
1. 4 - Reação em cadeia da polimerase - PCR
A reação em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR)
é uma importante ferramenta para identificação e caracterização molecular de
diversos patógenos (FERREIRA et al., 2016; TEIXEIRA et al., 2018;
ZIMMERMAN, 2017), devido ao seu potencial de detecção e exatidão (CHA;
THILLY, 1993). A PCR é utilizada para promover a identificação a partir da
10

amplificação de uma sequência de ácidos nucleicos alvo, que pode identificar o
genoma do parasito.
A PCR geralmente ocorre em vários ciclos, sendo cada ciclo dividido em
três etapas: desnaturação, anelamento e alongamento. Cada ciclo inicia com a
etapa de desnaturação por aquecimento (94-95 °C) para separar as duas fitas
de DNA permitindo que a região alvo esteja livre para a hibridização dos
oligonucleotídeos iniciadores ou primers. Os primers serão os elementos
responsáveis pela especificidade da reação uma vez que interagem com a
região alvo no genoma do organismo que se pretende identificar. A etapa
seguinte é aquela em que o primer se anela (hibridiza) ao alvo. A temperatura
de anelamento (Ta) é crucial para a eficiência da reação permitindo que o
primer anele em uma área de fita simples de material genético, e sua
determinação depende do par de primers utilizado, sendo geralmente utilizadas
temperaturas entre 50 e 60 °C. Por fim, a síntese da nova fita de DNA se
processa pela ação da DNA polimerase na etapa de alongamento (72-78°C)
gerando novas fitas de DNA a cada ciclo que se repete, levando ao aumento
exponencial na quantidade do fragmentos alvo amplificado e possibilitando sua
observação (SAMBROOK & RUSSEL, 2001, ARNHEIM; ERLICH, 1992;
SAMBROOK & RUSSELL, 2001).
Esses ciclos fazem da PCR uma importante ferramenta de uso clínico
para pesquisa e diagnóstico médico. Existem vários tipos e aplicações dessa
técnica com diferentes níveis de sensibilidade. Como exemplo, a reação em
cadeia da polimerase por transcrição reversa (reverse transcription polymerase
chain reaction - RT-PCR) que permite que os genes sejam amplificados e
clonados como cópias de DNA livres de intron, começando com RNA
mensageiro (RNAm) e utilizando a enzima transcriptase reversa, muito utilizada
para detectar os níveis de expressão de RNA (DEY, 2018). Muito confundida
com a RT-PCR, a reação em cadeia da polimerase em tempo real (real time
polymerase chain reaction - rtPCR) tem a capacidade de monitorar o progresso
da PCR à medida que ela ocorre, e é uma técnica laboratorial usada para
amplificar e simultaneamente quantificar uma molécula de DNA alvo. Há ainda
a PCR multiplex, que usa várias combinações de primers dentro de uma única
mistura de PCR para produzir amplicons de tamanhos variados que são
específicos para diferentes sequências de DNA (RYAN; PAPARINI; OSKAM,
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2017). Assim, essa técnica permite identificar diferentes alvos, organismos ou
genes usando uma única reação, evitando o uso de múltiplos tubos de reação
e minimizando o volume da amostra necessária (DEY, 2018).
Em geral, a sensibilidade da PCR supera a do ELISA e a dos testes
rápidos de imunocromatografia em 15% e 20% respectivamente, além de
apresentar especificidade 5% superior (STADHOUDERS et al., 2010). Além
disso, o teste de PCR tem recebido inúmeros aprimoramentos de forma a
aumentar sua sensibilidade e eficiência para detecção de microorganismos (DE
WAAL, 2012; WITTWER et al., 2013).
A nested-PCR é mais uma modificação da PCR que foi projetada para
melhoria de sensibilidade e diminuição dos interferentes entre uma etapa e
outra. Envolve o uso de dois conjuntos de primers em duas reações de PCR
sucessivas, o primeiro conjunto é projetado para anelar "por fora" de onde o
segundo conjunto de primers anelará (MORGAN; THOMPSON, 1998). Os
amplicons resultantes da primeira reação de PCR são utilizados como modelo
para um segundo conjunto de iniciadores e um segundo ciclo de amplificação.
A sensibilidade e a especificidade da amplificação do DNA podem ser
significativamente aumentadas com esta técnica. No entanto, o potencial de
contaminação da reação também pode ser aumentado devido à manipulação
adicional de produtos de PCR (CORLESS et al., 2000; SAMBROOK;
RUSSELL,). Para minimizar a possibiliade de contaminação, diferentes partes
do processo devem ser fisicamente separadas umas das outras, de preferência
em salas inteiramente separadas. Os amplicons de ensaios de nested-PCR
são detectados da mesma maneira que na PCR tradicional (SAMBROOK;
RUSSELL, 2001). Esse método é muito utilizado para busca de patógenos em
geral, como bactérias, vírus e fungos (BHAGCHANDANI et al., 2016; COSTA et
al., 2016; ISMAIL et al., 2015; MIJATOVIC-RUSTEMPASIC et al., 2016; NASSI
et al., 2003).
1.5 - Gene 18S rRNA como alvo molecular
O RNA ribossomal 18S (RNA 18S) compõe uma porção da subunidade
menor do ribossomo eucariótico codificado pelo gene 18S rRNA. Essa região é
amplamente utilizada na análise molecular para reconstruir a história evolutiva
dos organismos, especialmente em vertebrados e também em estudos de
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diversidade biológica sendo provavelmente o gene mais frequentemente
sequenciado em eucariotos (WILSON; CATE, 2012).
O RNA 18S contem 9 regiões altamente variáveis denominadas de V1 a
V9 que estão esquematizadas na Figura 3.

Figura 3 – Esquema da estrutura secundária do RNA 18S de eucarioto. As regiões
variáveis estão indicadas nos retângulos pretos. Cada uma dessas regiões pode
apresentar tamanho diferente, de acordo com a espécie. As áreas destacadas na cor rosa
representam regiões variáveis, as setas azuis e pretas correspondem a possíveis
inserções de nucleotídeos de acordo com a espécie (adaptada de XIE et al., 2011a).
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As regiões variáveis do gene 18S rRNA já foram caracterizadas na
maioria das espécies eucarióticas (NELLES et al., 1984; NEEFS et al., 1993;
TAUTZ et al., 1987; VAN DE PEER; DE WACHTER, 1997). Os produtos de
amplificação das diferentes regiões do 18S rRNA são muito utilizados em
abordagens de sequenciamento e tem se mostrado eficientes para exploração
da comunidade microbiana em diferentes ambientes como pele, pulmão
(KONG; SEGRE, 2012), abcessos cerebrais (AL MASALMA et al., 2012) e
intestinos (DUBOURG et al., 2013). Nesses trabalhos regiões muito
conservadas dentro da sequência do gene 18S rRNA foram usadas para
desenho de primers, com o objetivo de identificar o maior numero de espécies
possíveis.
As regiões V4 e V9 são as mais utilizadas em estudos da diversidade
eucariótica por apresentarem maior variabilidade e por serem distantes das
regiões ativas funcionalmente no ribossomo (DUNTHORN et al., 2012;
STOECK et al., 2010; BEHNKE et al., 2011; PAWLOWSKI et al., 2011;
HADZIAVDIC et al., 2014). As regiões V2 e V4 são as de comprimento mais
variável em eucariotos (NICKRENT; SARGENT, 1991), e as que apresentam
menor variabilidade de comprimento em procariotos. O comprimento da região
V5 é menos variável e ela pode localizar-se perto da região funcional; já as
regiões V3 e V6 são as que menos variam em comprimento e podem localizarse muito próximas à região funcional (XIE et al., 2011).
A determinação de uma região variável para análise de biodiversidade
depende da seleção de regiões de tamanhos que viabilizem a amplificação e
da possibilidade de porções conservadas para o desenho dos primers
(SCHMALENBERGER; SCHWIEGER; TEBBE, 2001). Abordagens com o gene
18S rRNA para detecção de microorganismos tem sido realizadas e em sua
maioria é necessário o sequenciamento do amplicom para identificar o
microorganismo (CALERO-BERNAL et al., 2016; CHEW et al., 2012; CHOI et
al., 2018; LEE et al., 2015; PATEL et al., 2017).

2 - OBJETIVOS
2.1 - Objetivo geral
Selecionar marcadores moleculares que permitam a identificação de
protozoários de importância médica e veterinária pertencentes a pelo menos
14

oito gêneros do grupo Apicomplexa e desenvolver um protocolo de reação em
cadeia da polimerase que possibilite a detecção dos parasitos por meio desses
marcadores.
2.2 - Objetivos específicos


Criar um banco de sequências com todas as sequências do gene 18S
rRNA de representantes do grupo Apicomplexa disponíveis em bancos
de dados públicos;



Identificar e caracterizar estruturalmente as regiões variáveis e
conservadas do gene 18S rRNA de representantes do grupo
Apicomplexa in silico.



Identificar regiões no gene 18S rRNA que permitam classificar diferentes
espécies de interesse médico e veterinário do grupo Apicomplexa, com
base em sua variabilidade genética;



Validar in silico os conjuntos de primers para detecção das regiões
variáveis, considerando amplitude de detecção e especificidade;



Validar protocolos de PCR in vitro para identificar protozoários do grupo
Apicomplexa.

3 - MATERIAL E MÉTODOS
3.1 - Comitê de ética
Como foram utilizadas amostras oriundas de animais experimentais
infectados para validação dos marcadores desenvolvidos, este estudo foi
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte e aprovado sob número 36085414.1.0000.5537 e submetido à
Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte e aprovado sob número 46/2013.
3.2 - Fluxo do trabalho
O presente estudo envolveu experimentos feitos in silico e in vitro, que
foram

realizados

conforme

experimento/procedimeto

está

esquematizado
detalhado

nos

na

Figura

tópicos

e

4.

Cada

subtópicos

subsequentes.
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Figura 4 - Fluxo de trabalho adotado para realização do presente estudo. Inicialmente
foram realizados os procedimentos in silico, incluindo a caraterização do gene 18S rRNA (18S
rDNA) e das possíveis regiões alvo para o desenho de primers. Uma vez finalizada a
validação in silico os primers selecionados foram utilizados para validação in vitro.

3.3 - Seleção das sequências do gene 18S rRNA
As sequências nucleotídicas de T. gondii, Plasmodium, Cryptosporidium,
Cyclospora, Neospora, Sarcocystis, Theileria, Isospora, Saccharomyces
cerevisae e Drosophila melanogaster, sendo as duas útimas utilizadas para
comparações das sequencias com essas já descritas, foram obtidas a partir do
GenBank (BENSON, 2004). Foram priorizadas as sequências curadas e com
tamanhos entre 1800 - 2270 pb. Inicialmente foram selecionadas 450
sequências por busca manual e por busca de similaridade usando o BLAST
(Basic Local Alignment Search Tool) (YE et al., 2012). Em seguida, foi realizado
download das sequências em formato FASTA e essas foram submetidas a um
script em C++ (Figura 5), no qual as sequências foram identificadas a partir do
GI e selecionadas para retirada de ambiguidades, finalizando um total de 312
sequências para análise (ANEXO 1). Apesar de ter sido escrito para uso com o
prefixo "GI" o script também pode ser utilizado considerando o prefixo "AN".
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Figura 5 - Descrição do script utilizado para retirada de sequências redundantes do
banco de dados. Utiilizando a linguagem de programação C++ foi escrito um script para
retirada de sequências iguais levando em consideração a identificação de cada uma
delas. As sequencias com números de identificação repetidos foram retiradas.
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3.4 - Alinhamento, clusterização e análise das sequências
As 312 sequências selecionadas para o banco de dados foram
posteriormente alinhadas e analisadas por meio do programa CLUSTAL
ÔMEGA (SIEVERS et al., 2014). Foram utilizadas as configurações padrão do
software para observar, a partir do alinhamento, o tamanho das sequências,
regiões variáveis e conservadas. Posteriormente a sequência de Plasmodium
vivax AN X13926 (WATERS; MCCUTCHAN, 1989) e a de Drosophila
melanogaster AN M21017 (XIE et al., 2011a) escolhidas como sequências
referência, foram utilizadas para facilitar a identificação de áreas conservadas e
variáveis no alinhamento. Essas comparações foram realizadas com a
finalidade de identificar áreas conservadas com possível atividade ribossomal e
regiões variáveis que permitiriam a identificação dos

por meio de sua

variabilidade e tamanho. A clusterização foi realizada com as 312 sequências,
através do método Neighbor-Joining (NJ) com 500 réplicas de Bootstrap.
3.5 - Predição de estruturas secundárias
A predição da possibilidade de formação de estruturas secundárias nas
regiões conservadas e variáveis do gene 18S rRNA consenso caracterizado foi
realizada por meio do software RNAfold (GRUBER et al., 2008). O software foi
utilizado com os padrões definidos para DNA em diferentes temperaturas (40 a
80°C). As regiões variáveis e conservadas foram determinadas de acordo com
análise da energia livre definida pelo algoritmo de Mathew e colaboradores
(MATHEWS et al., 2004).
3.6 - Desenho de iniciadores e teste in silico
As regiões conservadas selecionadas a partir do alinhamento que não
formavam estruturas secundárias foram utilizadas como entrada para o
desenho de iniciadores por meio dos softwares Geneious 10.0.4 (KEARSE et
al., 2012) e primer-BLAST (YE et al., 2012). Foram analisadas a temperatura
de melting, porcentagem de G+C, existência de âncora GC na extremidade 3'
dos primers. Os critérios para seleção do primers foram conteúdo G+C entre 40
e 60%, Tm (temperatura de Melting) próximas entre os pares de primers, conter
G ou C na extremidade 3’ e não formarem dímeros ou hairpins no momento do
anelamento entre primer e template.
Após a triagem e seleção dos iniciadores, foram realizados testes de
especificidade frente ao banco de dados do BLAST, também utilizando-se o
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software Geneious 10.0.4 (KEARSE et al., 2012). O software Geneious foi
também utilizado para realização da simulação da reação de PCR e do gel de
agarose in silico, utilizando como template as sequências previamente triadas e
analisadas, para predizer tamanho dos amplicons que poderiam ser gerados
com os novos primers.
3.7 - Obtenção dos parasitos, extração de DNA, PCR e eletroforese.
Inicialmente foram obtidos um concentrado a partir da cultura de células
RAW 264.7 previamente infectada com diferentes cepas do Toxoplasma gondii,
cultura de hemácias infectadas com Plasmodium falciparum, sangue total de
camundongos Swiss previamente infectados por P. Berghei e material cerebral
de camundongo infectado com Neospora. Foi obtida também uma amostra
fecal contaminada com Entamoeba coli para utilização como controle negativo.
As massas de células das diferentes amostras foram centrifugadas em
uma rotação de 7168 x g por 10 minutos, para concentrar os parasitos em cada
amostra. A amostra fecal foi filtrada para retirada de detritos. O sobrenadante
obtido em cada um processos foi descartado e o precipitado ressuspendido em
200 µL de Tampão fosfato-salino ou PBS estéril. Posteriormente foi adicionado
20 µL de proteínase K, com posterior agitação por 15 s em vortex. A mistura foi
incubada em banho-maria a 56 ºC por 10 minutos, a amostra fecal e a amostra
de cérebro de camundongo foram incubadas por 3 horas. Em seguida foram
adicionados 200 µL de etanol P.A. e ressuspendido novamente, com auxílio de
um vórtex, por 15 segundos.
A extração do DNA foi realizada por meio do kit comercial QIAamp DNA
mini kit 250 (Quiagen, Brasil). Todo o conteúdo da ressuspensão foi colocado
na coluna com filtro fornecida pelo kit e centrifugado a 7168 x g por 1 minuto e
30 segundos à 15 ºC. O tubo com volume filtrado foi descartado e a coluna foi
colocada em um novo tubo. Adicionou-se 500 µL de tampão AW1 e
centrifugou-se a 7168 x g por 1 minuto e 30 segundos à 15 ºC. A seguir o tubo
com o filtrado foi descartado. Adicionou-se novo tubo e 500 µL de tampão AW2
e centrifugou-se a 21952 x g por 3 minutos e 30 segundos à 15 ºC. Após uma
nova troca do tubo com filtrado e adição de um novo tubo, este foi submetido a
centrifugação a 25200 x g por 1 minuto. Finalmente, a coluna foi colocada em
um novo microtubo de 1,5 mL e adicionou-se 100 µL de água destilada com
incubação por 1 minuto em temperatura ambiente. Centrifugou-se a 7168 x g
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por 1 minuto e 30 segundos, descartou-se a coluna e o DNA foi armazenado a
-20 ºC. O sucesso da extração foi observado pela quantificação do DNA
extraído utilizando o aparelho Nanodrop com leituras feitas em 260 e 280nm.
A reação de PCR inicial e a reação nested foram realizadas em volume
final de 20 µL contendo: 0,25 µM de cada primer; 1,5 mM MgCl 2; 1X de Green
Buffer; 1 U de Taq polimerase (GoTaq e Ludwig Biotech) e 0,2 mM de cada
dNTP. Os ciclos térmicos foram padronizados utilizando gradientes de
temperaturas para as etapas de anelamento e extensão. Para padronizar
temperatura de anelamento e alongamento foram realizados gradientes de
temperatura entre 52 e 66 oC, com o ciclo citado anteriormente. Foi utilizado
DNA de Toxoplasma gondii como template na concentração de 0,206 ng/uL e
visualizado em gel de agarose a 1%, corado com brometo de etídio também a
1%.
Após padronizadas as temperaturas, foram realizados testes de diluição
seriada do DNA template para identificação da sensibilidade. Foram realizados
testes com fatores de diluição de 40 e 100. A quantidade de DNA template
definida para a primeira reação e para a reação nested foram de 1 µL de DNA
(0,206 ng/uL) e 0,5 µL de amplicon respectivamente.
O ciclo adotado para a reação inicial e para a reação nested foi,
desnaturação inicial a 94 ºC por 2 minutos, seguidos de 35 ciclos de
desnaturação a 94 ºC por 50 segundos, anelamento a 56 ºC por 1 minuto e
extensão a 72 ºC por 1 minuto e 30 segundos segundos, e extensão final a
72ºC por 5 minutos. Os géis para eletroforese foram feitos de agarose a 1%,
corados com brometo de etídio a 1%, e a quantidade de amostra aplicada em
todos os poços do gel foi 9 µL.

4 - RESULTADOS
4.1 - Caracterização do gene 18S rRNA de Plasmodium.
Após a montagem do banco de dados inicial contendo 450 sequências
obtidas do Genbank, foram selecionadas 312 sequências completas do gene
18S rRNA (18S rDNA) (Accession Numbers apresentados no anexo 1), por
meio do uso do script gerado para retirar as redundâncias (Figura 5) e de
análise manual. As sequências do 18Sr DNA de Plasmodium vivax (AN
X13926) (XIE et al., 2011b) e de Drosophila melanogaster (AN M21017) foram
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selecionadas como referência para definição das regiões conservadas e
variáveis no alinhamento,

uma vez que essas sequências já foram

previamente caracterizadas (WATERS; MCCUTCHAN, 1989). Após alguns
ajustes no alinhamento, as regiões conservadas e variáveis puderam ser
visualizadas com relativa clareza no visualizador do Software Geneious,
conforme apresentado na Figura 6.

Figura 6 - Representação de uma tela do sofware Geneious apresentando o alinhamento
das 312 sequências que foram utilizadas para definição das regiões variáveis e
conservadas. As regiões conservadas e variáveis podem ser observadas na barra que indica a
identidade entre sequências, (indicada pela seta branca) nas cores verde e vermelha
respectivamente. As linhas em tons de cinza claro e preto correspondem a cada uma das
sequências que foram utilizadas no alinhamento.

O alinhamento das 312 sequências revelou cinco regiões conservadas
(C1 – C5) que foram identificadas com base nas sequências de referência. As
regiões conservadas e a sequência consenso do alinhamento estão
esquematizadas na Figura 7.
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Figura 7 - Identificação das
regiões
conservadas
e
variáveis
na
sequência
consenso do 18SrDNA de
Apicomplexa. A sequência
referência obtida a partir do
alinhamento
das
312
sequências e a barra que
representa a identidade em
cada uma das regiões está
apresentada. A barra verde
indica áreas de conservação
na sequência, a cor mostarda
indica
presença
de
polimorfismos, em vermelho
está a indicação de áreas de
baixa conservação. As regiões
foram definidas com base no
score de identidade e da
Análise comparativa com a
sequência referência de 18S
rDNA
corrspondente
de
Plasmodium
Vivax
(AN
X13926). O nucleotideo 1 da
sequência
referência
corresponde ao nucleotídeo
336 na sequência fornecida.
As áreas conservadas estão
indicadas
dentro
dos
retângulos tracejados azuis.
Áreas destacadas em amarelo
representam
os
locais
definidos para ligação dos
iniciadores para identificação
das espécies de importância
médica.
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Do mesmo modo foram identificadas 9 regiões variáveis (denominadas
V1 a V9) com base na comparação com a sequência de D. melanogaster
conforme o que já está descrito na literatura para alguns organismos
(DUNTHORN et al., 2012; NICKRENT; SARGENT, 1991). Assim, os seguintes
limites para cada região foram determinados de acordo com a sequência
consenso, conforme apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 - Limites identificados para as regiões variáveis na sequência
consenso do 18SrDNA de Apicomplexa.

A estrutura secundária com energia mínima para cada uma das 5
regiões conservadas identificadas na sequência consenso foi investigada
utilizando o software RNAfold com o algoritmo para estrutura de DNA. As
estruturas identificadas estão apresentadas na Figura 8.
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Figura 8 - Predição da estrutura secundária das áreas conservadas no 18SrDNA
identificadas nesse estudo. Essas regiões foram analisadas adotando os parâmetros para
DNA, no software RNAfold. As estruturas recebem as cores de acordo com a probabilidade de
pareamento das bases, cores mais quentes para maiores probabilidades e cores frias
pontuando menores probabilidades.
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4.2 - Seleção do marcador molecular
Considerando que o melhor marcador molecular seria aquele capaz de
identificar cada espécie ou gênero de protozoários do grupo Apicomplexa por
meio da sua diversidade de sequência, o próximo passo do trabalho foi verificar
qual ou quais das regiões dentre as conservadas e variáveis propiciariam essa
abordagem. Para definição dessas regiões a estratégia adotada foi a realização
de uma análise de similaridade de sequências por meio da abordagem de
Neighbour joining. Para isso as sequências correspondentes a cada uma das
regiões variaveis foram extraídas do alinhamento e submetidas a análise por
meio do software MEGA, no intutito de identificar a região variável que pudesse
reproduzir melhor os grupos formados pela sequência do 18S rDNA na íntegra.
Essa análise possibilitou observar que uma região variavel isoladamente
não permitiria a classificação precisa ao nível de espécie, dessa forma o
conjunto das regiões V1, V2, V3, V4 e V5 foi definido como o mais adequado
para reconstrução dos grupos, conforme apresentado na Figura 9, devido à
separação visível dos gêneros em subgrupos esperados.

A
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B

C
Figura 9 - Reconstrução filogenética utilizando sequências inteiras e parciais do
18SrDNA. Árvore Neighbor Joining (NJ) gerada com as 312 sequências na íntegra com 100
réplicas de Bootstrap. (A) Árvore gerada a partir do alinhamento das 312 sequência completas.
(B) Árvore gerada a partir das sequências correspondentes às regiões V1 a V5 (amplicons do
primeiro ciclo da PCR); (C) Árvore gerada com os amplicons previstos para o segundo step da
PCR.

As regiões V4 e V9 se apresentaram mais eficientes para discriminação
das espécies pela sua variabilidade, corroborando com os resultados
encontrados por Dunthorn em 2012 (DUNTHORN et al., 2012). Uma análise de
identidade entre todas as 312 sequências analisadas incluindo apenas as
regiões V1 a V5, confirmou que essa porção da sequência do 18S rDNA não
apresenta 100% de identidade com nenhuma das espécies analisadas.
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4.3 - Desenho dos primers
Para o desenho dos primers, foram identificados alvos no 18S rDNA com
as seguintes características: (a) Regiões variáveis que fossem flanqueadas por
regiões conservadas. (b) Regiões variáveis que permitissem a identificação dos
protozoários por espécie. (c) Regiões conservadas que permitissem a
amplificação específica de parasitos.
A região a ser amplificada deveria compreender as regiões variaveis V1
a V5, de acordo com os resultados da análise de similiaridade, de forma a
garantir a identificação de cada espécie. Foi dada preferência aos primers com
maior número de matches nas 312 sequências e primers degenerados foram
evitados para reduzir a discrepância entre os resultados in silico e in vitro.
Foram selecionados primers que apresentassem 2 ou 3 citosinas ou guaninas
na porção 3´ para garantir a estringência na ligação entre primer e template,
evitando altas diferenças nas temperaturas de melting entre os primers, como
também formação de hairpins ou self-dimer. Os primers que foram desenhados
estão apresentados na Tabela 3a.
Tabela 3a – Primers desenhados.

A análise de todas as regiões identificadas revelou alto grau de
conservação, inclusive com sequências de outras espécies, resultando na
27

exclusão de alguns primers inicialmente propostos do estudo. Após o ajuste
manual do desenho dos primers remanescentes e os testes in silico utilizando
os softwares BLAST e auto-dimer os primers apresentados na Tabela 3b foram
escolhidos para serem sintetizados.
Tabela 3b – Primers selecionados.

O sistema foi desenhado de forma a possibilitar inferir resultado positivo
ou negativo na primeira etapa e a sua especificação em uma segunda etapa,
conforme esquematizado na Figura 10. Os primers flanqueiam um fragmento
que compreende as regiões V2, V3, V4 e V5. Levando em consideração as
possibilidades de combinações entre esses primers, outras regiões podem
também ser amplificadas para melhorar informação taxonômica.

Figura 10 – Esquema do sistema de identificação dos por semi-nested PCR. Os primers
APICO_F e APICO_R localizados respectivamente nas regiões V1 e C3 gerando um amplicon
de 848 até 1016 nt na primeira etapa. A segunda etapa pode apresentar 3 combinações,
APICO_F + APICON_R, APICON_F + APICO_R e APICON_F + APICON_R, no presente
trabalho foram utilizadas as somente as duas primeiras.
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4.4 - Validação da reação de PCR in silico
Os conjuntos de primers desenhados foram avaliados in silico utilizandose como template o conjunto de 312 sequências de Apicomplexa, gerando os
possíveis amplicons apresentados na Figura 11.

Figura 11 - Eletroforese in silico dos iniciadores para identificação dos protozoários. A)
Na primeira reação foram utilizados os iniciadores APICO_F e APICO_R gerando o amplicon
maior; B) Na primeira alternativa para o semi-nested PCR usamos APICO_F e APICON_R que
nos forneceram amplicons menores; C) Na segunda alternativa de iniciadores para o seminested PCR foi usado APICON_F e APICO_R, que também nos forneceram fragmentos
menores. Os padrões de banda estão descritos nas tabelas ao lado de seus respectivos géis.
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4.5 - Padronização da reação de PCR in vitro
Com a finalização dos testes in silico, reações de PCR em gradiente
foram realizadas para padronização da temperatura de anelamento das
reações inicial e nested (Figura 11).

Figura 12 – Padronização da temperatura de anelamento do primeira reação e da reação
nested. (A) A reação inicial. (B) Reação nested usando os primers APICON_F + APICO_R. As
reações foram realizadas com temperaturas de anelamento entre 52 ºC e 66 ºC. O DNA da
cepa Rh de Toxoplasma gondii foi utilizado como template em todas as reações. Amplicons de
~900pb e 600pb para a primeira e segunda reações indicam que a reação foi específica.

O resultado dos testes demonstrou que a melhor temperatura de
anelamento tanto para a reação inicial quanto para a reação nested estava em
torno de 55,9 e 58 graus, conforme pode ser observado na Figura 12 em
relação a intensidade do amplicon gerado.
Posteriormente foram realizados testes para verficação da sensibilidade
da reação empregando os primers desenvolvidos nesse estudo. A Figura 13
demonstra o resultado do teste de sensibilidade comparativo, em que a reação
inicial utilizando os primers desenvolvidos foi comparada com a reação padrão
para detecção do Toxoplasma gondii que utiliza como marcador específico o
gene GRA7 (COSTA et al., 2016). O resultado do teste deixou claro que a
reação empregando os novos primers produziu amplicons com menor
quantidade de DNA total inicial, demonstrando a maior sensibilidade dos novos
primers em relação ao conjunto de primers para GRA7.
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Figura 13 - Teste de sensibilidade comparativo. A sensibilidade dos primers desenvolvidos
nesse estudo foi testada comparando-se a primeira reação (A) com a reação já padronizada
(COSTA et al., 2016) para deteção do Toxoplasma gondii (B).

O limite de detecção com base na quantidade de template inicial
também foi comparado entre a reação inicial e a reação nested, utilizando os
novos primers. O resultado apresentado na Figura 14 demonstra que a reação
nested aumenta significativamente o poder de detecção da reação, gerando
amplicons mesmo quando o template inicial foi diluído 1012 vezes.

A

B

Figura 14 – Gradientes de diluição de DNA para verificação da sensibilidade das etapas
inicial e nested. (A) Gel de agarose 1% demonstrando o produto das amplificações utilizandose a reação inicial (APICO_F e APICO_R) e uma amostra de DNA template diluida em fator 5.
(B) Gel de Agarose a 1% demonstradno o produto das amplificações da reação nested
(APICON_F + APICO_R), utilizando-se uma amostra de DNA diluída em fator 100.
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Uma vez que as condições básicas de temperatura e especificidade já
estavam conhecidas, foram realizados testes de especificidade utilizando DNA
template extraído de ratos infectados com Neospora, Plasmodium falciparum
proveniente de cultura celular, Toxoplasma gondii, DNA humano proveniente
de sangue total e Entamoeba coli. A Figura 15 apresenta o resultado desses
testes.
A

B

Figura 15 – Gradiente de anelamento utilizando-se DNA template de diferentes espécies.
Os DNAs de outras espécies foram utilizados para verificação da especificidade das reações
nested usando os primers APICO_F + APICON_R (A) e APICON_F + APICO_R (B)
empregando diferentes temperaturas de anelamento.

Nos testes apresentados na Figura 15 diferentes temperaturas de
anelamento foram testadas no intuito de se conhecer a temperaturas que
poderiam ser utilizadas para aumentar a especificidade dos primers. O teste
revelou que os primers desenvolvidos nesse estudo amplificaram os templates
dos parasitos mas tembém o DNA humano e o DNA de E.coli em temperaturas
de anelamento de até 58,9°C e 61°C respectivamente, na primeira reação e até
a temperatura de 61°C na reação nested.
Considerando que o produto da amplificação do DNA humano e do DNA
de E. Coli poderia ser inespecífico ou poderia ser do 18SrDNA desses
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organismos, devido a alta conservação, os amplicons foram submetidos a
analise de sequenciamento pelo método de sanger. Foram obtidas 3
sequências com qualidade adequada para identificação, dentre os cinco
amplicons enviados apra o sequenciamento. Conforme análise no BLAST, as
sequências identificadas correspondem ao 18SrDNA das referidas espécies de
Apicomplexa e também de Saccharomyces cerevisiae, comprovando que a
amostra fecal de E.coli utilizada estava contaminada com esse fungo, e que,
possivelmente a amostra humana também poderia estar contaminada,
conforme apresentado na Figura 16.
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Figura 16 – Resultado do sequenciamento e identificação dos amplicons gerados no
teste de especificidade. As sequências foram produzidas a partir dos amplicons gerados a
partir dos DNAs templates de Humano (A), E. coli (B), Neospora (C) P. berghei (D) e T. gondii,
(E).

A partir do sequeciamento (Figura 16), observou-se a necessidade de
realizar testes adicionais com os primers, no intuito de se confirmar a sua
especificidade, principalmente contra o DNA humano. Para isso foram
utilizadas amostras de DNA de células infectadas por Plasmodium e de cultura
de células humanas sem infecção para realização de novas reações. Como
esperado, nesses novos testes não foi observada amplificação do DNA
humano (Figura 17).

Figura 17 – Teste de especificidade dos primers contra DNA humano. Gel apresenta DNA
de P. bergei e DNA de cultura de células de glioblastoma.
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Testes adicionais, em que foram utilizadas 6 amostras de pacientes que
apresentavam T.gondii em fase de encistamento e que não apresentaram
parasitemia, também não apresentaram resultados positivos, conforme
demonstrado na Figura 18.

Figura 18 – Teste com DNA extraído de amostras de
pacientes com baixa parasitemia. Foram testadas 6
amostras no total, 3 positivas em fase de encistamento
(com pouca ou quase nenhuma parasitemia) e 3
negativas para toxoplasmose.

Como último teste desse estudo de confirmação da função e
sensibilidade dos primers, foi realizada PCR utilizando DNA total de uma
amostra de paciente infectada com Plasmodium vivax, uma amostra de
Plasmodium falciparum de cultura celular e o controle positivo. Os produtos
dessas amplificações em gel de agarose apresentam um padrão de bandas de
tamanho esperado (Figura 19), permitindo visualização do funcionamento do
sistema proposto. Contudo, o resultado evidenciou

a dificuldade de

identificação das diferentes espécies, em decorrência do tamanho parecido
dos amplicons gerados, o que pode ser resolvido por meio do sequenciamento
das amostras ou realização de eletroforese de alta resolução.
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Figura 19 – Teste com
amostras de paciente e de
cultura celular. Plasmodium
falciparum de cultura ceclular e
amostra de paciente positiva no
teste da gota espessa com +++
e clínica para Plasmodium vivax.

5 - DISCUSSÃO
5.1 - Criação do banco de sequências para o estudo
O presente estudo foi motivado pela necessidade de desenvolver testes
para triagem inicial de protozoários de interesse médico, uma vez que esse tipo
de teste não está disponível atualmente no laboratório clínico. Dessa forma o
primeiro desafio foi identificar quais os protozoários do grupo Apicomplexa
compreendem problemas para saúde pública e selecionar sequências com
qualidade e representatividade suficiente para compor o banco de dados. O
alvo 18SrDNA foi selecionado por já ser amplamente utilizado em estudos de
triagem, e por corresponder a uma região ainda pouco caracterizada no grupo
Apicomplexa.
As

características

das

sequências

selecionadas,

para

que

os

alinhamentos fossem realizados, eram extremamente importantes. Sequências
incompletas, parciais ou de origem duvidosa, sem a referência dos artigos que
as originaram foram excluídas. Além de observar o tamanho, visto que na
literatura o tamanho de sequências de 18S varia entre 1800 e 2300 pb (NEEFS
et al., 1993). Tais características foram determinantes na escolha destas, para
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que o alinhamento base do presente estudo fosse embasado no maior número
de sequências de qualidade.
5.2 - A estratégia de alinhamento
A estratégia de alinhamento múltiplo foi adotada por permitir alinhar
centenas de sequências com comprimento moderado como as do gene 18S
rRNA. Essa abordagem atende a demanda deste trabalho uma vez que o
conjunto de sequências selecionado tem tamanhos entre 1800 – 2300 pb.
Nesse contexo, o software Clustal Omega (SIEVERS et al., 2014) foi adotado,
pois em comparação com outros softwares, como o T-coffee, perde cerca de 5
a 10% na precisão, entretanto ganha no custo computacional e no número de
sequências que podem ser submetidas. Tendo como base avaliação da
literatura, o Clustal Omega foi selecionado por ganhar em tempo e ter um nível
de precisão semelhante ao de Probcons e T-Coffee (BAHR et al., 2001).
Outro ponto importante, que foi viabilizado por meio do alinhamento, foi
a possibilidade de desenhar primers tendo como base sequencias de parasitos
de difícil acesso. Esse tipo de abordagem tem sido amplamente explorada e
permite a produção de primers mais eficientes tanto para reações de PCR
espécie específicas quanto para reações em que se pretende identificar um
grupo de organismos, mesmo quando não se tem a amostra do parasita
disponível para testes in vitro em um primeiro momento (ATWOOD et al.,
2015).
Um dos maiores desafios para o prosseguimento do trabalho foi a
determinação das regiões conservadas e variáveis do gene, uma vez que
essas apresentam certas alterações em sua localização de acordo com a
espécie. Dessa forma foi necessário um ajuste manual fino, de forma que as
regiões conservadas e variáveis ficassem visíveis na sequência consenso.
Essa definição foi um ponto crítico para o sucesso do trabalho uma vez que o
desenho de primers dependeria da perfeita localização dessas regiões no
conjunto de sequências avaliado.
5.3 - Seleção do marcador molecular ideal e desenho de primers
Considerando que o gene 18S rRNA pode estar presente em mais de
uma copia no genoma, e que que apresenta regiões extremamente
conservadas e regiões variáveis (VAN DE PEER; DE WACHTER, 1997) esse
foi o alvo escolhido para o presente estudo. As regiões V4 e V9 tem sido
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descritas como as melhores regiões para identificação das espécies, visto que
são as regiões de comprimento mais variável e as mais distantes da região
funcional do ribossomo. Todavia, amplificar a região V9 por PCR tradicional
torna-se algo difícil devido a capacidade de amplificação da enzima Taq. A
amplificação de um fragmento muito longo comprometeria o custo e a eficiência
da reação, uma vez que seria necessário uma Taq high fidelity, e devido ao
fato de que muitas vezes a sequência template pode estar degradada (YANG;
WANG; QIAN, 2016).
Nesse estudo foi observado que, no âmbito do grupo, V5 é menos
variável em tamanho e localiza-se mais próxima da região funcional do que as
regiões V4 e V9, já as regiões V3 e V6 são as menos variáveis em tamanho e
localizam-se mais próximas à região funcional do ribossomo, esses dados
estão de acordo com dados previamente descritos (XIE et al., 2011b).
Considerando essas características, as regiões escolhidas para amplificação
foram V1, V2, V3, V4 e V5. Dessa forma, cada espécie apresenta um padrão
de variação que permite identifica-la tanto pelo tamanho quanto pelo
sequenciamento do amplicon produzido, aplicando quando necessário as duas
técnicas. Grande parte dos sistemais de identificação já desenvolvidos é
baseado em um conjunto de vários iniciadores que amplificam as regiões
variáveis separadamente (CHIU et al., 2016; YANG; WANG; QIAN, 2016)
tornando o presente estudo interessante por se tratar de um novo sistema
nested-PCR que pode amplificar as diferentes regiões variáveis para
identificação dos microorganismos em um mesmo amplicon.
Regiões variáveis podem permitir variações na conformação do RNA
18S em cada espécie (HADZIAVDIC et al., 2014a). Dessa forma, a análise
estrutural das regiões alvo deve ser levada em consideração, uma vez que
existe a possibilidade de a estrutura da região variável influenciar na
amplificação por PCR (ZHANG et al., 2016; BELLAOUSOV et al., 2013). Para
inferir essas estruturas com maior acurácia é necessário partir da análise das
regiões 100% alinhadas e sem a presença de gaps. No presente estudo a
análise estrutural das regiões conservadas foi avaliada (Figura 7), no intuito de
entender se essa organização poderia de alguma forma influenciar na PCR. A
análise estrutural ainda não havia sido realizada considerando o grupo
Apicomplexa como um todo.
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5.4 - PCR in silico
A bioinformática se mostrou uma ótima alternativa frente a falta de
amostras para realização dos testes de especificidade. Por meio das
ferramentas utilizadas nesse estudo foi possível avaliar a eficiência dos primers
frente a 312 sequências de protozoários, e predizer os tamanhos esperados de
todos os amplicons gerados. Essa abordagem pode ser empregada
amplamente para desenvolver novos sistemas e aprimorar sistemas de
diagnóstico ja existentes (ATWOOD et al., 2015).
5.5 - Validação in vitro dos marcadores desenvolvidos
Um dos maiores desafios para estudos com parasitos é a obtenção de
amostras e controles positivos/negativos. Outro grande desafio para validação
desse teste in vitro foi identificar a especificidade dos primers desenvolvidos.
Apesar da seleção dos sítios de anelamento para os primers ter sido
cuidadosa, o alvo em si é uma região muito conservada, e certamente a
possibilidade de amplificação desse mesmo alvo em outros organismos que
não fossem Apicomplexa poderia ocorrer. Cabe salientar também que o
produto desenvolvido consiste em uma reação nested-PCR, o template é um
alvo multi cópia (VAN DE PEER et al., 2000; VAN DE PEER; DE WACHTER,
1997) e a reação de PCR inicial por si só já seria capaz de de amplificar em
ordens de magnitude 106 - 107 a partir de uma única cópia de DNA template
(SAIKI et al., 1988).
Ao

que

tudo

indica

o

sistema

desenvolvido

apresenta

maior

especificidade para o 18S rDNA de Apicomplexa, mas não se restringe a ele,
uma vez que foi possível observar amplificação para DNA de fungos, que são
muito parecidos com os de protozoário (TAOKA et al., 2018). Os testes
adicionais utilizando amostras de Toxoplasma gondii cepa ME49 e DNA de
células de glioblastoma sem nenhum tipo de infecção (Figura 17) confirmaram
que a amplificação observada foi resultado de contaminação das amostras por
fungo, o que foi comprovado a partir do sequenciamento (Figura 16).
6 - CONCLUSÕES


A abordagem bioinformática utilizada nesse estudo foi eficiente para o
desenvolvimento de um protocolo (primers+reação) de nested - PCR

39

que possibilita a triagem inicial de ampla gama de parasitos de interesse
médico do grupo Apicomplexa.


A primeira reação do novo protocolo apresentou sensibilidade superior à
de um método já descrito utilizado para detecção de T. gondii,



A reação nested aumenta a sensibilidade do teste em diluições pelo
menos 100x superiores em relação ao poder de detecção da reação
inicial.



O teste desenvolvido demonstrou eficiência na amplificação in vitro dos
parasitos Plasmodium e Toxoplasma.



Potencialmente, o sistema desenvolvido é capaz de identificar pelo
menos 45 espécies de protozoários diferentes, incluindo Toxoplasma
gondii, Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax.



Em alguns casos é possível diferenciar preliminarmente o tipo de
patógeno pelo tamanho da banda em gel.



Considerando a grande conservação da sequência alvo utilizada, a
identificação da espécie ou a utilização do método apresentado nesse
estudo para fins de diagnóstico deve estar sempre associada ao
sequenciamento dos amplicons gerados.
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ANEXO 1
AcessionID
M19172.1
L02366.1
M64243.1
X68523.1
L16996.1
L16997.1
L19068.1
L19069.1
L19082.1
M97703.1
U03069.1
U03070.1
U00458.1
L24380.1
U11440.1
U12138.1
L37415.1

Organism
Plasmodium
falciparum
Theileria
parva
Theileria
annulata
Toxoplasma
gondii
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um baileyi
Cryptosporidi
um muris
Theileria
taurotragi
Toxoplasma
gondii
Neospora
caninum
Toxoplasma
gondii
Toxoplasma
gondii
Neospora
caninum
Cryptosporidi
um wrairi
Toxoplasma
gondii
Toxoplasma
gondii

Description
P.falciparum 18S ribosomal RNA in asexual parasites
Theileria parva 18S ribosomal RNA (18S rRNA) gene
Theileria annulata 16S-like ribosomal RNA (16S rRNA) gene
sequence
T.gondii gene for 17S rRNA
Cryptosporidium parvum 18S ribosomal RNA gene, complete
Cryptosporidium parvum 18S ribosomal RNA gene, complete
Cryptosporidium baileyi 18S ribosomal RNA gene
Cryptosporidium muris 18S ribosomal RNA gene
Theileria taurotragi 18S ribosomal RNA
Toxoplasma gondii strain RH ribosomal RNA small subunit gene,
complete sequence
Neospora caninum 18S rRNA gene
Toxoplasma gondii 18S rRNA gene
Toxoplasma gondii, strain ts-4, small subunit ribosomal RNA
gene
Neospora caninum 18S ribosomal RNA (18S rRNA) gene
Cryptosporidium wrairi small subunit ribosomal RNA gene
Toxoplasma gondii S48 18S rRNA gene, partial sequence
Toxoplasma gondii 18S ribosomal RNA gene, complete sequence

U17345.1

Neospora sp.

Neospora sp. isolate BPA1 nuclear 18S small subunit ribosomal
RNA gene, complete sequence

X99790.1

Plasmodium
ovale

P.ovale rRNA gene

U97052.1

Theileria sp.

U97056.1

Theileria sp.

AF013418.1

Theileria
parva

AB000270.1

Theileria sp.

AF017120.1
AJ001527.1

Sarcocystis
cruzi
Plasmodium

Theileria sp. 18S ribosomal RNA type D gene, complete
sequence
Theileria sp. 18S ribosomal RNA type G1 gene, complete
sequence
Theileria parva small subunit ribosomal RNA gene, complete
sequence
Theileria sp. gene for small subunit ribosomal RNA, complete
sequence, isolate:Thung Song
Sarcocystis cruzi 18S ribosomal RNA gene, complete sequence
Plasmodium ovale small subunit ribosomal RNA gene
46

AF078815.1
AF078816.1
AB012196.1
AB012197.1
AB012199.1
AF086804.1
AF061566.1

AF061568.1
AF093491.1
AF093492.1
AF093496.1
AF093497.1
AF093499.1
AF093501.1
AF080612.1
AF111184.1
AF111185.1
AF111186.1
AF111187.1
AJ006446.1
AF162433.1
AF112569.1
AF112570.1
AF112571.1

ovale
Theileria
mutans
Theileria sp.
strain MSD
Theileria sp.
CNY2A
Theileria sp.
CNY3A
Theileria sp.
CNY3C
Theileria
cervi
Cyclospora
sp. strain
Gombe 22
Cyclospora
sp. strain
Gombe 40
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um muris
Cryptosporidi
um muris
Cryptosporidi
um serpentis

Theileria mutans 18S ribosomal RNA gene, complete sequence
Theileria sp. 'strain MSD' 18S ribosomal RNA gene, complete
sequence
Theileria sp. CNY2A gene for small subunit rRNA, partial
sequence, clone: CNY2A
Theileria sp. CNY3A gene for small subunit rRNA, partial
sequence, clone: CNY3A
Theileria sp. CNY3C gene for small subunit rRNA, partial
sequence, clone: CNY3C
Theileria cervi subtype G2 small subunit ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cyclospora sp. strain Gombe 22 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Cyclospora sp. strain Gombe 40 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence

Cryptosporidium parvum strain Human C. parvum genotype
(HFL2) small subunit ribosomal RNA gene, complete sequence
Cryptosporidium parvum strain Human C. parvum genotype
(HFL5) small subunit ribosomal RNA gene, complete sequence
Cryptosporidium muris strain Calf genotype (IDVS-811) small
subunit ribosomal RNA gene, complete sequence
Cryptosporidium muris strain Mouse genotype (CMU03) small
subunit ribosomal RNA gene, complete sequence
Cryptosporidium serpentis strain Snake C. serpentis genotype
(CSP01) small subunit ribosomal RNA gene, complete sequence
Cryptosporidium serpentis strain Savannah monitor C. serpentis
Cryptosporidi
genotype (CSP04) small subunit ribosomal RNA gene, complete
um serpentis
sequence
Isospora
Isospora robini 18S ribosomal RNA gene, complete sequence
robini
Cyclospora
Cyclospora cercopitheci strain Ethiopia 1 18S ribosomal RNA
cercopitheci gene, complete sequence
Cyclospora
Cyclospora cercopitheci strain Ethiopia 2 18S ribosomal RNA
cercopitheci gene, complete sequence
Cyclospora
Cyclospora colobi 18S ribosomal RNA gene, complete sequence
colobi
Cyclospora
Cyclospora papionis 18S ribosomal RNA gene, complete
papionis
sequence
Theileria
Theileria lestoquardi 5.8S rRNA gene, partial
lestoquardi
Theileria sp. clone 2 18S small subunit ribosomal RNA gene,
Theileria sp.
complete sequence
Cryptosporidi Cryptosporidium parvum strain CPRM1 18S ribosomal RNA gene,
um parvum complete sequence
Cryptosporidi Cryptosporidium parvum strain K2 18S ribosomal RNA gene,
um parvum complete sequence
Cryptosporidi Cryptosporidium parvum strain CPM1 18S ribosomal RNA gene,
um parvum complete sequence
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AF112572.1
AF112573.1
AF112574.1
AF112576.1
AF115377.1
AF161856.1
AF108860.1
AF108861.1
AF108863.1
AF108864.1
AF108865.1
AF081135.1
AF036336.2
AJ271354.1
AF308600.1
AF176925.1
AF442484.1
AB089284.1
AB089290.1
AY204227.1
AY204228.1
AY204229.1
AY204230.1
AY204231.1
AY204232.1
AY204233.1

Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um sp. CSP06
Cryptosporidi
um
meleagridis
Cryptosporidi
um canis
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um sp. K1
Cryptosporidi
um sp. Pig 1
Cryptosporidi
um sp. M24
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Theileria
lestoquardi
Theileria sp.
China (cattle)
Neospora
caninum
Cryptosporidi
um parvum
Sarcocystis
sp. 103880
Cryptosporidi
um sp.
Cryptosporidi
um muris
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi

Cryptosporidium parvum strain CPF 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Cryptosporidium sp. CSP06 18S ribosomal RNA gene, complete
sequence
Cryptosporidium meleagridis strain CMEL 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Cryptosporidium canis strain CPD1 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Cryptosporidium parvum strain P1 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Cryptosporidium parvum strain MT 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Cryptosporidium K1 18S ribosomal RNA gene, complete
sequence
Cryptosporidium Pig 1 18S ribosomal RNA gene, complete
sequence
Cryptosporidium M24 18S ribosomal RNA gene, complete
sequence
Cryptosporidium parvum strain C1 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Cryptosporidium parvum strain H7 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Theileria lestoquardi small subunit ribosomal RNA gene,
complete sequence
Theileria sp. China (cattle) 18S ribosomal RNA gene, complete
sequence
Neospora caninum partial 18S rRNA gene, isolate NC-PV1
Cryptosporidium parvum isolate KSU-1 small subunit ribosomal
RNA gene, partial sequence
Sarcocystis sp. 103880 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Cryptosporidium sp. small subunit ribosomal RNA gene,
complete sequence
Cryptosporidium muris gene for 18S rRNA
Cryptosporidium parvum gene for 18S rRNA
Cryptosporidium parvum clone B1a 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum clone B4b 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum clone B3a 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum clone OX1b 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum clone B3b 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum clone B2b 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum clone B1b 18S ribosomal RNA gene,
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AY204234.1
AY204235.1
AY204237.1
AY204238.1
AY204239.1
AY204240.1
AY204241.1
AY262116.1
AY262120.1
AY262121.1
AB089285.2
AY237630.1
AY524666.1
L76472.1
AY508463.1
AY508465.1
AY508466.1
AY508467.1
AY508468.1
AY508469.1
AY508470.1
AY508471.1
AY508472.1
AB182491.1
AB182492.1

um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Theileria
uilenbergi
Theileria
uilenbergi
Theileria
uilenbergi
Cryptosporidi
um
andersoni
Cryptosporidi
um sp. EGK1
Theileria
annulata
Sarcocystis
capracanis
Theileria
annulata
Theileria
annulata
Theileria
annulata
Theileria
annulata
Theileria
annulata
Theileria
annulata
Theileria
annulata
Theileria
annulata
Theileria
annulata
Plasmodium
ovale
Plasmodium
ovale

partial sequence
Cryptosporidium parvum clone B4a 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum clone B5a 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum clone HMb 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum clone HMa 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum clone B2a 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum clone B5b 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum clone OX1a 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Theileria sp. China 2 18S ribosomal RNA gene, complete
sequence
Theileria sp. China 2 18S ribosomal RNA gene, complete
sequence
Theileria sp. China 2 18S ribosomal RNA gene, complete
sequence
Cryptosporidium andersoni gene for 18S rRNA
Cryptosporidium sp. EGK1 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria annulata small subunit ribosomal RNA gene, partial
sequence
Sarcocystis capracanis 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria annulata isolate Turkey 3 small subunit ribosomal RNA
gene, partial sequence
Theileria annulata clone 5-31 small subunit ribosomal RNA gene,
partial sequence
Theileria annulata clone 5-33 small subunit ribosomal RNA gene,
partial sequence
Theileria annulata clone 5-34 small subunit ribosomal RNA gene,
partial sequence
Theileria annulata clone 6-15 small subunit ribosomal RNA gene,
partial sequence
Theileria annulata clone 6-23 small subunit ribosomal RNA gene,
partial sequence
Theileria annulata clone 6-22 small subunit ribosomal RNA gene,
partial sequence
Theileria annulata clone 7-1 small subunit ribosomal RNA gene,
partial sequence
Theileria annulata clone 7-11 small subunit ribosomal RNA gene,
partial sequence
Plasmodium ovale gene for small subunit ribosomal RNA,
complete sequence, variant type 1
Plasmodium ovale gene for small subunit ribosomal RNA,
complete sequence, variant type 2
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AB182493.1
AY735115.1
AY735116.1

AY735131.1

AY735132.1

AY735133.1

AY735136.1

AY954882.1
AY954883.1
AY954884.1
AY954885.1
AB210854.1
DQ060422.1
DQ060424.1
DQ295012.1

DQ295013.1

DQ295014.1

DQ295016.1
DQ287944.1

Plasmodium
ovale
Theileria sp.
dama gazelle
Theileria sp.
dama gazelle
Theileria sp.
North Texas
white-tailed
deer
Theileria sp.
North Texas
white-tailed
deer
Theileria sp.
North Texas
white-tailed
deer
Theileria sp.
North Texas
white-tailed
deer
Cryptosporidi
um baileyi
Cryptosporidi
um baileyi
Cryptosporidi
um baileyi
Cryptosporidi
um
andersoni
Cryptosporidi
um canis
Cryptosporidi
um
andersoni
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um sp.
Sbey05c
Cryptosporidi
um sp.
Sbld05c
Cryptosporidi
um sp.
Sltl05c
Cryptosporidi
um sp.
Sbld05a
Theileria
annulata

Plasmodium ovale gene for small subunit ribosomal RNA,
complete sequence, variant type 3
Theileria sp. dama gazelle clone 11 small subunit ribosomal RNA
gene, complete sequence
Theileria sp. dama gazelle clone 55 small subunit ribosomal RNA
gene, complete sequence
Theileria sp. North Texas white-tailed deer clone 7 small subunit
ribosomal RNA gene, complete sequence

Theileria sp. North Texas white-tailed deer clone 10 small
subunit ribosomal RNA gene, complete sequence

Theileria sp. North Texas white-tailed deer clone 12 small
subunit ribosomal RNA gene, complete sequence

Theileria sp. North Texas white-tailed deer clone 1 small subunit
ribosomal RNA gene, complete sequence
Cryptosporidium baileyi strain ZhengzhouCB 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Cryptosporidium baileyi strain NingxiaCb 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Cryptosporidium baileyi strain beijingcb 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Cryptosporidium andersoni strain bjcm 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Cryptosporidium canis 18S ribosomal RNA, complete sequence
Cryptosporidium andersoni strain zzca 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum strain sucp 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium sp. Sbey05c 18S ribosomal RNA gene, complete
sequence
Cryptosporidium sp. Sbld05c 18S ribosomal RNA gene, complete
sequence
Cryptosporidium sp. Sltl05c 18S ribosomal RNA gene, complete
sequence
Cryptosporidium sp. Sbld05a 18S ribosomal RNA gene, complete
sequence
Theileria annulata isolate Spain 2 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
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DQ520950.1
DQ898158.1
DQ898159.1
DQ898161.1
EF056010.1
EF056011.1
EF056012.1
EF056017.1
EF056018.1
EF472967.1
EF514234.1
EF467655.1
EF467656.1

EF467657.1
EU073963.1
EU083799.1
AB287270.1
AB287271.1
AB287276.1
AB287277.1
AB287279.1
AB287280.1
EU274472.1
EU277003.1
EU282016.1

Cryptosporidi
um sp. azami
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um parvum
Cryptosporidi
um baileyi
Sarcocystis
grueneri
Sarcocystis
rangi
Sarcocystis
tarandivulpe
s
Sarcocystis
tarandi
Sarcocystis
tarandi
Toxoplasma
gondii
Cryptosporidi
um bovis
Sarcocystis
rangi
Sarcocystis
tarandivulpe
s
Sarcocystis
tarandivulpe
s
Theileria
annulata
Theileria
annulata
Plasmodium
gonderi
Plasmodium
gonderi
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
hylobati
Plasmodium
hylobati
Theileria
sinensis
Theileria
sinensis
Sarcocystis

Cryptosporidium sp. azami 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Cryptosporidium parvum strain RPHN 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum strain LPHN 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium baileyi strain ABHN 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Sarcocystis grueneri isolate Sg1RtN 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Sarcocystis rangi isolate Sr1RtN 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Sarcocystis tarandivulpes isolate Stv1RtN 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis tarandi isolate St1RtN 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Sarcocystis tarandi isolate St2RtN 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Toxoplasma gondii strain RH small subunit ribosomal RNA gene,
complete sequence
Cryptosporidium bovis isolate 94-1_2007 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis rangi isolate Sr1RtI 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Sarcocystis tarandivulpes isolate Stv1RtI 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis tarandivulpes isolate Stv2RtI 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Theileria annulata isolate Yining 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria annulata 18S ribosomal RNA gene, partial sequence
Plasmodium gonderi gene for small subunit ribosomal RNA,
partial sequence, clone: 7
Plasmodium gonderi gene for small subunit ribosomal RNA,
partial sequence, clone: 16
Plasmodium inui gene for small subunit ribosomal RNA, partial
sequence, clone: 120
Plasmodium inui gene for small subunit ribosomal RNA, partial
sequence, clone: 109
Plasmodium hylobati gene for small subunit ribosomal RNA,
partial sequence, clone: 7
Plasmodium hylobati gene for small subunit ribosomal RNA,
partial sequence, clone: 11
Theileria sinensis 18S ribosomal RNA gene, partial sequence
Theileria sinensis 18S ribosomal RNA gene, partial sequence
Sarcocystis silva isolate SspDAa1N 18S ribosomal RNA gene,
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EU282017.1
EU282018.1
EU282033.1
AB265790.1
AB265791.1
EU400384.1
EU400385.1
EU400386.1
EU400387.1
EU400388.1
EU400389.1
EU400391.1
EU400392.1
EU400395.1
EU400396.1
EU400397.1
EU660038.1

FJ213585.1

FJ619065.1
FJ619067.1
FJ619068.1
FJ619076.1
FJ619079.1
FJ619092.1

silva
Sarcocystis
hjorti
Sarcocystis
alces
Sarcocystis
alceslatrans
Plasmodium
coatneyi
Plasmodium
coatneyi
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Cryptosporidi
um parvum
Theileria cf.
mutans 1
(Syncerus
caffer)
Plasmodium
cf. inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
coatneyi
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
coatneyi

complete sequence
Sarcocystis hjorti isolate SspEAa1N 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Sarcocystis alces isolate SaAa1N 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Sarcocystis alceslatrans isolate SalAa1C 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Plasmodium coatneyi gene for ribosomal RNA small subunit,
partial sequence, strain: CDC, clone: 32, note: asexual stage type
Plasmodium coatneyi gene for ribosomal RNA small subunit,
partial sequence, strain: CDC, clone: 33, note: asexual stage type
Plasmodium inui isolate WPN4 clone A small subunit ribosomal
RNA gene, partial sequence
Plasmodium inui isolate WPN4 clone B small subunit ribosomal
RNA gene, partial sequence
Plasmodium inui isolate WPN4 clone C small subunit ribosomal
RNA gene, partial sequence
Plasmodium inui isolate WPN5 clone A small subunit ribosomal
RNA gene, partial sequence
Plasmodium inui isolate WPN5 clone B small subunit ribosomal
RNA gene, partial sequence
Plasmodium inui isolate WPN6 clone A small subunit ribosomal
RNA gene, partial sequence
Plasmodium inui isolate WPN6 clone C small subunit ribosomal
RNA gene, partial sequence
Plasmodium inui isolate WPN6 clone D small subunit ribosomal
RNA gene, partial sequence
Plasmodium inui isolate MFRC15 clone A small subunit
ribosomal RNA gene, partial sequence
Plasmodium inui isolate MFRC15 clone B small subunit
ribosomal RNA gene, partial sequence
Plasmodium inui isolate MFRC18 clone A small subunit
ribosomal RNA gene, partial sequence
Cryptosporidium parvum isolate Izatnagar small subunit
ribosomal RNA gene, complete sequence
Theileria mutans-like 1 (Syncerus caffer) 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Plasmodium cf. inui clone LT4-A2 small subunit ribosomal RNA
gene, partial sequence
Plasmodium inui clone LT4-B15 small subunit ribosomal RNA
gene, partial sequence
Plasmodium coatneyi clone LT4-C12 small subunit ribosomal
RNA gene, partial sequence
Plasmodium inui clone LT7-C17 small subunit ribosomal RNA
gene, partial sequence
Plasmodium inui clone LT15-A15 small subunit ribosomal RNA
gene, partial sequence
Plasmodium coatneyi clone LT33-A12 small subunit ribosomal
RNA gene, partial sequence
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FJ619094.1
FJ619096.1
FJ619099.1
FJ619104.1
FN256224.1
FN256225.1
FN256226.1
FN256228.1
FN256229.1
FN256230.1
FJ196261.1
FJ426369.1
FN430724.1
FN430725.1
GQ251011.1
GQ251012.1
GQ251013.1
GQ251017.1
GQ251018.1
GQ251019.1
GQ251022.1
GQ251023.1
GQ251024.1
GQ251026.1
GQ251027.1
GQ251028.1

Plasmodium
coatneyi
Plasmodium
cf. inui
Plasmodium
coatneyi
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Sarcocystis
gracilis
Theileria
annulata
Plasmodium
inui
Plasmodium
inui
Sarcocystis
elongata
Sarcocystis
elongata
Sarcocystis
elongata
Sarcocystis
elongata
Sarcocystis
elongata
Sarcocystis
elongata
Sarcocystis
truncata
Sarcocystis
truncata
Sarcocystis
truncata
Sarcocystis
truncata
Sarcocystis
truncata
Sarcocystis
truncata

Plasmodium coatneyi clone LT33-B6 small subunit ribosomal
RNA gene, partial sequence
Plasmodium cf. inui clone LT33-C12 small subunit ribosomal RNA
gene, partial sequence
Plasmodium coatneyi small subunit ribosomal RNA gene, partial
sequence
Plasmodium inui small subunit ribosomal RNA gene, partial
sequence
Plasmodium inui partial 18S rRNA gene, A-type, isolate STM 28
Plasmodium inui partial 18S rRNA gene, A-type, isolate STM G9
Plasmodium inui partial 18S rRNA gene, A-type, isolate STM 44
Plasmodium inui partial 18S rRNA gene, A-type, isolate STM 101
Plasmodium inui partial 18S rRNA gene, A-type, isolate STM 143
Plasmodium inui partial 18S rRNA gene, A-type, isolate STM 159
Sarcocystis gracilis 18S ribosomal RNA gene, partial sequence
Theileria annulata isolate ITC01 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Plasmodium inui partial 18S rRNA gene, A-type, strain Taiwan I
Plasmodium inui partial 18S rRNA gene, A-type, strain Taiwan II
Sarcocystis elongata isolate St1CeN clone 1 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis elongata isolate St1CeN clone 2 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis elongata isolate St1CeN clone 3 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis elongata isolate St2CeN clone 2 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis elongata isolate St2CeN clone 3 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis elongata isolate St2CeN clone 4 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis truncata isolate Srf1CeN clone 2 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis truncata isolate Srf1CeN clone 3 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis truncata isolate Srf1CeN clone 4 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis truncata isolate Srf2CeN clone 1 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis truncata isolate Srf2CeN clone 2 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis truncata isolate Srf2CeN clone 3 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
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Sarcocystis
truncata
Sarcocystis
GQ251030.1
truncata
Sarcocystis
GQ250967.1
tarandi
Sarcocystis
GQ250968.1
tarandi
Sarcocystis
GQ250970.1
tarandi
Sarcocystis
GQ250971.1
tarandi
Sarcocystis
GQ250972.1
tarandi
Sarcocystis
GQ250973.1
tarandi
Sarcocystis
GQ250976.1
tarandi
Sarcocystis
GQ250977.1
rangiferi
Sarcocystis
GQ250979.1
rangiferi
Sarcocystis
GQ250990.1
hjorti
Cryptosporidi
AB513858.1
um parvum
Cryptosporidi
AB513859.1
um parvum
Cryptosporidi
AB513860.1
um parvum
Cryptosporidi
AB513862.1
um parvum
Cryptosporidi
AB513865.1
um parvum
Cryptosporidi
AB513866.1
um parvum
Cryptosporidi
AB513868.1
um parvum
Cryptosporidi
AB513870.1
um parvum
Cryptosporidi
AB513874.1
um parvum
Cryptosporidi
AB513877.1
um parvum
Cryptosporidi
AB513880.1
um parvum
Cryptosporidi
AB513881.1
um parvum
Plasmodium
HM032051.1
inui
Theileria
HM538203.1
sinensis
GQ251029.1

Sarcocystis truncata isolate Srf2CeN clone 4 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis truncata isolate Srf2CeN clone 5 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis tarandi isolate St3RtN clone 1 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis tarandi isolate St3RtN clone 2 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis tarandi isolate St3RtN clone 4 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis tarandi isolate St3RtN clone 5 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis tarandi isolate St4RtN clone 1 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis tarandi isolate St4RtN clone 2 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis tarandi isolate St4RtN clone 5 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis rangiferi isolate Srf3RtN clone 1 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis rangiferi isolate Srf3RtN clone 3 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis hjorti isolate Sd1CeN 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Cryptosporidium parvum gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence, isolate: Sakha103
Cryptosporidium parvum gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence, isolate: Sakha104
Cryptosporidium parvum gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence, isolate: Sakha105
Cryptosporidium parvum gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence, isolate: Sakha107
Cryptosporidium parvum gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence, isolate: Sakha110
Cryptosporidium parvum gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence, isolate: Sakha111
Cryptosporidium parvum gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence, isolate: Sakha113
Cryptosporidium parvum gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence, isolate: Sakha201
Cryptosporidium parvum gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence, isolate: Sakha205
Cryptosporidium parvum gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence, isolate: Sakha208
Cryptosporidium parvum gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence, isolate: Sakha211
Cryptosporidium parvum gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence, isolate: Sakha212
Plasmodium inui isolate South China 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Theileria sinensis clone 56 from China 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
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HM538216.1
HQ184408.1
HQ184411.1
HQ184412.1
AB602882.1
AB602883.1
AB602884.1
AB602885.1
AB602886.1
AB602887.1
AB602888.1
AB602889.1
HQ895968.1
HQ895970.1
HQ895971.1
HQ895972.1
HQ895973.1
HQ895974.1

HQ895976.1

HQ895980.1

HQ895982.1

HQ895983.1

Theileria
annulata
Theileria
cervi
Theileria
cervi
Theileria
cervi
Theileria sp.
Iwate 116
Theileria sp.
Iwate 169
Theileria sp.
Iwate 184
Theileria sp.
Iwate 194
Theileria sp.
Iwate 228
Theileria sp.
Iwate 276
Theileria sp.
Iwate 141
Theileria sp.
Iwate 282
Theileria
parva
Theileria
parva
Theileria
parva
Theileria
parva
Theileria
parva
Theileria
parva
Theileria sp.
ex Syncerus
caffer MCO2011
Theileria sp.
ex Syncerus
caffer MCO2011
Theileria sp.
ex Syncerus
caffer MCO2011
Theileria sp.
ex Syncerus
caffer MCO2011

Theileria annulata 18S ribosomal RNA gene, partial sequence
Theileria cervi isolate 372 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria cervi isolate WU11 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria cervi isolate MA0 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria sp. Iwate 116 gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence
Theileria sp. Iwate 169 gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence
Theileria sp. Iwate 184 gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence
Theileria sp. Iwate 194 gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence
Theileria sp. Iwate 228 gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence
Theileria sp. Iwate 276 gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence
Theileria sp. Iwate 141 gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence
Theileria sp. Iwate 282 gene for 18S ribosomal RNA, partial
sequence
Theileria parva clone 240e 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria parva clone B15d 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria parva clone Mz6c 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria parva clone B15e 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria parva clone Q15b 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria parva clone 240c 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria sp. ex Syncerus caffer MCO-2011 clone G2d 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence

Theileria sp. ex Syncerus caffer MCO-2011 clone H22c 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence

Theileria sp. ex Syncerus caffer MCO-2011 clone V8b 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence

Theileria sp. ex Syncerus caffer MCO-2011 clone Q15c 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence
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HQ895985.1
JN226118.1
JN226122.1
JN226124.1
JN226125.1
JF719835.1
AB682779.1
AB682780.1
JN572700.1
JN086222.1
JN086223.1
JN086224.1
JQ928919.1
JQ627149.1
JQ627150.1
JQ627151.1
JQ627152.1
JX679467.1
JX679468.1
KC209734.1
KC209737.1
KC209738.1
KC209742.1
KC209743.1
KC209744.1
KF309701.1

Theileria
parva
Sarcocystis
capreolicanis
Sarcocystis
silva
Sarcocystis
silva
Sarcocystis
silva
Theileria
uilenbergi
Sarcocystis
cruzi
Sarcocystis
cruzi
Theileria sp.
B15a
Theileria sp.
1 PJH-2012
Theileria sp.
2 PJH-2012
Theileria sp.
2 PJH-2012
Theileria sp.
NG-2012b
Plasmodium
falciparum
Plasmodium
falciparum
Plasmodium
falciparum
Plasmodium
falciparum
Sarcocystis
cruzi
Sarcocystis
cruzi
Sarcocystis
tenella
Sarcocystis
tenella
Sarcocystis
cruzi
Sarcocystis
bovifelis
Sarcocystis
bovifelis
Sarcocystis
bovifelis
Sarcocystis
cf.

Theileria parva clone Mz13j 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Sarcocystis capreolicanis isolate NoCc10.7 clone 2 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Sarcocystis silva isolate NoCc11.4 clone 1 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis silva isolate NoCc11.4 clone 3 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Sarcocystis silva isolate NoCc11.3 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Theileria uilenbergi isolate Li 2 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Sarcocystis cruzi gene for SSU ribosomal RNA, partial sequence,
specimen_voucher: NSMT: Pr316
Sarcocystis cruzi gene for SSU ribosomal RNA, partial sequence,
specimen_voucher: NSMT: Pr317
Theileria sp. B15a 18S ribosomal RNA gene, partial sequence
Theileria sp. 1 PJH-2012 clone 2 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria sp. 2 PJH-2012 clone 3 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria sp. 2 PJH-2012 clone 6 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Theileria sp. NG-2012b isolate 66 clone 3 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Plasmodium falciparum isolate SF1 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Plasmodium falciparum isolate SF2 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Plasmodium falciparum isolate SF3 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Plasmodium falciparum isolate SF4 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Sarcocystis cruzi clone 3AS.cruziArg 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Sarcocystis cruzi clone 5Blomo317 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Sarcocystis tenella isolate S2.1 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Sarcocystis tenella isolate S9.1 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Sarcocystis cruzi isolate B1.2 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Sarcocystis bovifelis isolate B1.8 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Sarcocystis bovifelis isolate B3.1 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Sarcocystis bovifelis isolate B4.9 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence
Sarcocystis cf. clethrionomyelaphis JJH-2013 clone 2 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence
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KF597064.1
KF597065.1
KF597066.1
KF597067.1
KF597068.1
KF597069.1
KF597070.1
KF559355.1
KF559356.1
KF219558.1

KF219559.1

KF219561.1
KF018654.1
KF018655.1
KF018656.1
KF018658.1
KF018659.1
KF954729.1
KF880741.1
KF831273.1
KF831274.1
KF831275.1
KF831277.1

clethrionomy
elaphis JJH2013
Theileria sp.
NG-2013c
Theileria sp.
NG-2013c
Theileria sp.
NG-2013c
Theileria sp.
NG-2013c
Theileria sp.
NG-2013c
Theileria sp.
NG-2013c
Theileria sp.
NG-2013c
Theileria
sinensis
Theileria
annulata
Plasmodium
ovale
wallikeri
Plasmodium
ovale
wallikeri
Plasmodium
ovale
wallikeri
Plasmodium
ovale
Plasmodium
ovale
Plasmodium
ovale
Plasmodium
ovale
Plasmodium
ovale
Sarcocystis
sinensis
Sarcocystis
gracilis
Sarcocystis
alces
Sarcocystis
alces
Sarcocystis
alceslatrans
Sarcocystis
taeniata

Theileria sp. NG-2013c isolate waterbuck 71 clone 4 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence
Theileria sp. NG-2013c isolate waterbuck 61 clone 4 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence
Theileria sp. NG-2013c isolate waterbuck 61 clone 2 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence
Theileria sp. NG-2013c isolate waterbuck 57 clone 2 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence
Theileria sp. NG-2013c isolate waterbuck 53 clone 6 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence
Theileria sp. NG-2013c isolate waterbuck 53 clone 1 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence
Theileria sp. NG-2013c isolate waterbuck 50 clone 1 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence
Theileria sinensis 18S ribosomal RNA gene, partial sequence
Theileria annulata 18S ribosomal RNA gene, partial sequence
Plasmodium ovale wallikeri clone RSH1 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Plasmodium ovale wallikeri clone RSH2 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Plasmodium ovale wallikeri clone RSH10 18S ribosomal RNA
gene, partial sequence
Plasmodium ovale isolate ZBP-HN clone RH1 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Plasmodium ovale isolate ZBP-HN clone RH2 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Plasmodium ovale isolate ZBP-HN clone RH3 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Plasmodium ovale isolate ZBP-HN clone RH6 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Plasmodium ovale isolate ZBP-HN clone RH10 18S ribosomal
RNA gene, complete sequence
Sarcocystis sinensis clone 6A HRF30 18S ribosomal RNA gene,
partial sequence
Sarcocystis gracilis 18S ribosomal RNA gene, partial sequence
Sarcocystis alces isolate AaC2.1 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Sarcocystis alces isolate AaC2.2 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Sarcocystis alceslatrans isolate AaC1.1 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC1.7 clone 1 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
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Sarcocystis
taeniata
Sarcocystis
KF831279.1
taeniata
Sarcocystis
KF831280.1
taeniata
Sarcocystis
KF831281.1
taeniata
Sarcocystis
KF831282.1
taeniata
Sarcocystis
KF831283.1
taeniata
Sarcocystis
KF831285.1
taeniata
Sarcocystis
KF831286.1
taeniata
Sarcocystis
KF831287.1
taeniata
Sarcocystis
KF831288.1
taeniata
Sarcocystis
KF831289.1
taeniata
Sarcocystis
KF831290.1
taeniata
Sarcocystis
KF831291.1
taeniata
Sarcocystis
KF831292.1
taeniata
Sarcocystis
KF831293.1
taeniata
Sarcocystis
KF831294.1
hjorti
Isospora sp.
AB757860.1
Tokyo
Plasmodium
KF696359.1 ovale
wallikeri
Toxoplasma
KM875436.1
gondii
Cyclospora
KP335196.1
macacae
KF831278.1

Sarcocystis taeniata isolate AaC1.7 clone 2 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC1.7 clone 3 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC1.7 clone 4 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC1.20 clone 1 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC1.20 clone 2 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC1.20 clone 3 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC1.30 clone 1 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC1.30 clone 2 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC1.30 clone 3 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC1.30 clone 4 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC2.4 clone 1 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC2.4 clone 2 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC2.4 clone 3 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC2.4 clone 4 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis taeniata isolate AaC2.4 clone 5 18S ribosomal RNA
gene, complete sequence
Sarcocystis hjorti isolate Aa36.6 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Isospora sp. Tokyo gene for small subunit ribosomal RNA, partial
sequence, isolate: sequence 1
Plasmodium ovale wallikeri clone GC-1 18S ribosomal RNA gene,
complete sequence
Toxoplasma gondii isolate W-N4 small subunit rDNA gene,
partial sequence
Cyclospora macacae isolate 34099 small subunit ribosomal RNA
gene, partial sequence
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ANEXO 2

PEDIDO DE PATENTE
SEQUÊNCIAS DE ÁCIDOS NUCLEICOS E USO PARA DETECÇÃO DE
PROTOZOÁRIOS DO GRUPO APLICOMPLEXA

Campo da invenção
O presente invento consiste em sequências de ácidos nucleicos
sintéticas, também denominadas primers (iniciadores) ou oligonucleotídeos, e
seu uso para detecção de protozoários do grupo Apicomplexa. Mais
especificamente,

a

presente

invenção

refere-se

a

um

conjunto

de

oligonucleotídeos que se anelam em regiões específicas do gene que codifica
o RNA ribossomal, permitindo detectar a presença de diferentes parasitos do
grupo Aplicomplexa em diferentes amostras, utilizando-se a técnica de reação
em cadeia pela DNA polimerase (PCR) ou técnicas correlatas como real time
PCR, insulated isotermal PCR ou hibridização por meio de sondas marcadas
(southern blot ou northern blot). Adicionalmente a presente invenção também
se aplica a identificação de diversos protozoários em uma mesma amostra, por
PCR comum ou por sequenciamento de nova geração, uma vez que permite a
amplificação simultânea de marcadores no DNA ou RNA de diversos
protozoários do grupo Apicomplexa.

Fundamentos da invenção
Muitos dos parasitos protistas estão reunidos em um grande grupo
denominado Apicomplexa, esses parasitos infectam uma grande variedade de
hospedeiros vertebrados incluindo humanos e animais domésticos. O grupo
Apicomplexa inclui protozoários de grande importância clínica, os principais
exemplos são os protozoários dos gêneros Plasmodium, Toxoplasma,
Isospora, Cyclospora, Cryptosporidium, Neospora, Theileria e Sarcocystis que
são causadores de malária, toxoplasmose, ciclosporidíase, criptosporidiose,
neosporose, theileriose e sarcocistose respectivamente.
Os métodos mais utilizados para o auxílio ao diagnóstico das
protozoozes, são a detecção visual por meio da microscopia óptica e a
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detecção de anticorpos das classes IgG e/ou IgM ou de proteínas dos parasitos
através

de

reações de

imunofluorescência

indireta

(IFI), fixação

do

complemento e inibição da hemaglutinação descritos por T. de Wall em 2012
no seu trabalho entitulado “Advances in diagnosis of protozoan diseases”
Também tem sido empregadas técnicas imunoenzimáticas que proporcionam
maior sensibilidade analítica em relação aos demais, mas não se aplicam a
todos os casos (T. de Waal / Veterinary Parasitology 189 (2012) 65– 74).
Atualmente, diversos kits para os testes sorológicos estão disponíveis
comercialmente; como exemplo disso tem-se: Toxoplasma ELISA IgG Kit
(Sigma-Aldrich), Biolisa toxoplasmose IgG e IgM (Bioclin), Malária Ag Test
(Bioeasy), BinaxNOW Malaria

(Alere), RIDASCREEN® (r – biopharm),

RIDA®QUICK (r – biopharm), dentre outros. De uma forma geral os testes
sorológicos apresentam limitações, como resultados falso-positivo ou de falsonegativos ou fracamente positivos , pela presença de altos títulos de anticorpos
IgG de alta afinidade, que competem com os anticorpos IgM na fixação dos
antígenos dos parasitos ou pela baixa concentração de antígeno no soro.
Sobretudo, nem sempre os testes sorológicos disponíveis no mercado
comerciais apresentam sensibilidade suficiente para detectar baixos níveis de
infecção dificultando o diagnóstico e prejudicando o tratamento.
Considerando as limitações dos testes amplamente empregados, os
métodos para detecção de parasitos do grupo Apicomplexa utilizando a reação
em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR), são alternativas
promissoras, uma vez que por meio dessa técnica é possível identificar partes
do genoma de um ou de mais patógenos simultêneamente em diferentes tipos
de amostra. Esses testes tem sido cada vez mais utilizados em estudos
clínicos e têm apresentado eficiência para identificação dos parasitos,
principalmente levando-se em consideração a dificuldade de identificá-los a
partir da anamnese do paciente pois apresentam sintomatologia de fase aguda
muito parecidas.
Diversos conjuntos de oligonucleotideos foram desenvolvidos para
identificação de alguns parasitos do grupo Apicomplexa ao longo do tempo,
como o publicado por Williams (Verweij and Stensvold, April 2014 Volume 27
Number 2 Clinical Microbiology Reviews p. 371–418 e Welsh & McClelland (U.
60

M. Morgan and R. C. A. Thompson, Parasitology (1998), 117, S73–S85. que
propuseram o uso da técnica de Amplificação Randômica de Polimorfimos de
DNA (Random Amplified Polymorphic DNA - RAPD). Este procedimento
detecta polimorfismos de sequência a partir de uma amplificação do material
genético por PCR, permitindo verificar variações espécie específicas. Além do
trabalho desenvolvido por I.M. Sulaiman (I.M. Sulaiman et al. / Infection,
Genetics and Evolution 22 (2014) 229–234) que propôs a identificação de
espécies do gênero Cyclospora através da amplificação por nested PCR do
gene que codifica o 18S rRNA. Abordagem semelhante foi utilizada também no
trabalho posposto por Peyman Ghaemi (Parasitol Res (2012) 110:527–531)
que detectou Theileria orientalis através da amplificação, do gene que codifica
o 18S rRNA, por meio da técnica de semi-nested PCR. Por ser uma técnica
promissora, e que tem apresentado bons resultados, o desenvolvimento de
oligonucleotídeos para utilização na PCR persiste até os dias atuais, o nosso
grupo de pesquisa do Laboratório de Biologia Molecular Aplicada, por exemplo,
desenvolveu um sistema que utiliza como alvo o gene

GRA7 para identificar

especificamente o parasito Toxoplasma gondii, com numero de registro
BR1020150290462.
Os genes que codificam os RNAs ribossomais apresentam regiões
conservadas que são amplamente utilizadas como alvos moleculares para
estudos grupogenéticos e para identificação genética de diversos organismos
(HADZIAVDIC et al., 2014b). Uma vez que esses genes também apresentam
regiões variáveis, eles são considerados

instrumentos

eficientes para a

verificação da variabilidade genética entre indivíduos e entre grupos
(HADZIAVDIC et al., 2014b). O RNA ribossomal 18S (18SrRNA) consiste em
uma porção da subunidade menor do ribossomo eucariótico. O gene que
codifica o 18SrDNA contem 9 regiões altamente variáveis já caracterizadas
para

a

maioria

das

espécies

eucarióticas,

que

permitem

identificar

precisamente o gênero e a espécie do protozoário, por meio

do

sequenciamento de DNA. Além disso, o alvo 18srDNA já foi utilizado por outros
pesquisadores com o objetivo de identificar em abordagens metagenômicas e
também específicas, como no trabalho publicado por Mahmoud Agholi (AIDS
RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES Volume 29, Number 1, 2013) no
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qual foram identificadas espécies que causam infecções oportunistas em
pacientes com HIV, ou no trabalho publicado por Ching Hoong Chew (Journal
of Clinical Microbiology p. 4012–4019 que utilizou uma PCR multiplex com a
finalidade de identificar 5 tipos de espécies de Plasmodium com importância
médica.
Uma busca recente nos principais bancos de patentes mundiais revelou
(41) pedidos de patente depositados nos últimos 10 anos, que descrevem
sequências de oligonucleotídeos que podem ser aplicadas para detecção de
do grupo Apicomplexa utilizando-se variações da técnica de PCR, tais como
nested PCR, PCR quantitativo e PCR-LAMP. Esses pedidos são designados
pelos

códigos:

(JPH05227998A,

WO2008066871A2,

WO2008146938A1,

US20140248629A1,

JPH06261758A,

WO2013129293A1,

WO2010080616A1, CN104561268A, US20150218657A1, US20150232950A1,
US8323901B2,

WO2010147372A2,

CN104561269A,

US6214548B1,

WO2016011086A2,

CN104673901A,
US6770440B1,

WO1998008970A1,

CN104531840A,
US20020055116A1,

CN102002531A,

US6770440B1,

CN101245367A,

CN101812516B,

US20070190545A1,

CN101649348A,

US7504494B2,

KR101602918B1,

CN101948911A,

CN103320501B,

JP4890082B2,

US20150086987A1,

CN103725788B,

CN101182571A,

CN1071459A,

WO1994004681A1,

WO1998053074A1,

US8142771B2,

WO2002095361A2, US6214548B1 e US6110665A). É importante ressaltar que
as patentes supracitadas apresentam sistemas que identificam apenas
específicos, como Toxoplasma gondii, Cycospora,

Plasmodium vivax,

Plasmodium falciparum Os sistemas já descritos, em sua maioria, não
permitem a identificação de grupos de parasitos, o que inviabiliza, por exemplo,
a sua utilização para screening inicial em casos de surtos ou quando diferentes
pacientes apresentam sintomas comuns na avaliação clínica. Dessa forma, a
presente invenção foi desenvolvida no intuito de possibilitar, a triagem inicial
por grupo de parasitos e a identificação específica do patógeno.
Sumário da invenção
A presente invenção consiste em um conjunto de sequências de ácidos
nucleicos sintéticas, também designadas oligonucleotídeos ou primers ou
iniciadores de DNA e seu uso para detecção de

do grupo Apicomplexa
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utilizando-se a técnica de PCR ou suas variações como real time PCR,
insulated isotermal PCR ou hibridização por meio de sondas marcadas
(southern blot ou northern blot).
A invenção em comento consiste em um conjunto de oligonucleotídeos
sintéticos, designados pelas sequências nucleotídicas (SEQ ID NO 1, SEQ ID
NO 2, SEQ ID NO 3 e SEQ ID NO 4), que podem ser utilizados em diferentes
combinações em uma reação de PCR para identificação dos

do grupo

Apicomplexa.
Outro desenvolvimento desta invenção refere-se ao método de detecção
dos

do grupo Apicomplexa por meio da técnica de PCR, utilizando um

protocolo específico que compreende as seguintes etapas: (1) Extração de
DNA dos

do grupo Apicomplexa, de amostras clínicas obtidas a partir de

humanos, animais, de células em cultura ou de amostras do ambiente (água,
solo ou de alimentos de origem animal ou vegetal). (2) Amplificação do
fragmento de DNA dos parasitos uma ou mais de uma vez de forma aninhada,
utilizando-se uma ou mais combinações de oligonucleotídeos em cada reação;
(3) Detecção do produto de amplificação por meio da técnica de eletroforese,
por medição da fluorescência ou por meio de qualquer procedimento que
possibilite detectar o material amplificado pela PCR, incluindo sequenciamento
pelo método de Sanger ou sequenciamento de nova geração.

Descrição das figuras
Figura 1 – Gel de agarose realizado com 3 amostras diferentes, DNA de
humano infectado com Plasmodium, Plasmodium falciparum de cultura celular,
e Toxoplasma gondii. Gel da primeira etapa apresentando bandas de ~800 pb,
enquanto que o gel da segunda etapa apresenta bandas de ~500 pb e
marcador de peso molecular está representado pela letra M. No gel
representando a segunda etapa podemos observar as duas combinações de
primers utilizadas.
Figura 2 – Gel de agarose realizado com células de cultura infectadas com
Plasmodium bergei e com céluas de cultura não infectadas, gel da primeira
etapa apresentando bandas de ~800 pb, enquanto que o gel da segunda etapa
63

apresenta bandas de ~500 pb e marcador de peso molecular está
representado pela letra M.

Figura 3 -

Gel de Agarose do teste de sensibilidade comparando as

sequências de primers APICO que são objetos da presente patente com os
primers previamente validados e patenteados GRA7 que são específicos para
Toxoplasma gondii. No gel é possível visualizar que a sensibilidade do par de
pimers APICO é maior do que o par de primers para GRA7.

Descrição detalhada da invenção
A principal aplicação da presente invenção compreende um método para
detecção de protozoários do grupo Apicomplexa (Criptosporidium, Cyclospora,
Neospora, Plasmodium, Sarcocystis, Theileria, Toxoplasma e Isospora),
através da técnica de nested-PCR, variante da técnica de PCR, onde duas
reações de amplificação são realizadas de forma concatenada (onde o produto
de amplificação da primeira reação é usado como DNA template na segunda
reação) de forma a aumentar a sensibilidade e especificidade do teste. O
método compreende as seguintes etapas: (1) Extração de DNA ou RNA de
amostras clínicas obtidas a partir de humanos ou animais (por exemplo, mas
não se restringindo a amostras de células, tecidos, amostras oriundas de
autópsias, aspirados de medula), incluindo fluidos corporais (por exemplo, mas
não se restringindo a sangue, soro, urina, fluido cerebrospinal, líquido
amniótico, linfa, lágrima, saliva e fluidos oriundos de lavagens), fezes e swabs
do sistema orofaríngeo e do reto. Incluem-se amostras de água, de solo e de
alimentos de origem vegetal ou animal, além de outras amostras oriundas do
ambiente (por exemplo, mas não se restringindo a swabs de paredes, pisos, ou
qualquer tipo de superfície). O DNA ou RNA podem ser extraídos utilizando-se
métodos tradicionais, (por exemplo, mas não se restringindo a extração
orgânica com fenol clorofórmio, seguida de precipitação com etanol ou
isopropanol; tecnologias baseadas em sílica recorrentes em kits comerciais,
separação magnética, troca iônica, salting out, gradiente de densidade em
cloreto de césio ou uso de resina Quelex 100); (2) Utilização do DNA ou RNA
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extraído na primeira etapa como molde na primeira reação de PCR para
detecção de protozoários do grupo Apicomplexa (Criptosporidium, Cyclospora,
Neospora, Plasmodium, Sarcocystis, Theileria, Toxoplasma e Isospora), em
presença dos iniciadores denominados pelas sequencias SEQ ID NO 1 e SEQ
ID NO 2 assim como os reagentes necessários para que a reação ocorra, os
quais poderão compor água, magnésio, deoxinucleotídeos trifosfato, enzima
DNA polimerase, sais, tampão adequado, aditivos; (4) Utilização do fragmento
gerado pela amplificação da etapa 3 na reação nested (reação aninhada) em
presença dos iniciadores denominados pelas sequências SEQ ID NO 3 e SEQ
ID NO 2, e de um mix contendo os reagentes necessários para que a reação
ocorra, conforme já descrito na etapa 3. (5) Visualização do produto de
amplificação da segunda reação (reação nested) em eletroforese em gel de
agarose ou de acrilamida corado com brometo de etídio, com nitrato de prata
ou com qualquer molécula que seja capaz de interagir com os ácidos nucleicos
e permita a sua visualização de forma direta ou indireta. Alternativamente, o
produto de amplificação poderá ser detectado por eletroforese capilar ou por
fluorescência em equipamentos de real time PCR, desde que fluoróforos
adequados sejam inseridos nos oligonucleotídeos, em sondas ou nos produtos
de amplificação. O produto da amplificação será enviado para sequenciamento,
que será realizado pelo método tradicional de Sanger.
Em uma segunda aplicação, os iniciadores correlatos às sequências
SEQ ID NO 1, SEQ ID NO 2, SEQ ID NO 3 e SEQ ID NO 4 são utilizados em
diferentes combinações em uma reação de PCR. As etapas do método são
análogas às que já foram descritas (1) Extração de DNA ou RNA de amostras
clínicas obtidas a partir de humanos ou animais; (2) Validação da qualidade do
material extraído na primeira etapa por meio de uma reação de PCR utilizando
os iniciadores para actina e os reagentes necessários para que a reação
ocorra; (3) Utilização do DNA ou RNA extraído na primeira etapa como molde
na primeira reação de PCR para detecção dos

do grupo Apicomplexa

(Criptosporidium, Cyclospora, Neospora, Plasmodium, Sarcocystis, Theileria,
Toxoplasma e Isospora), em presença dos iniciadores denominados pelas
sequencias SEQ ID NO 1, SEQ ID NO 2, SEQ ID NO 3 e SEQ ID NO 4,
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conforme combinações apresentadas nos QUADROS 2 e 3 ou em multiplex
(reações em que mais de um par de primers é utilizado simultaneamente).

QUADRO 2 - Tamanhos possíveis gerados como produto da invenção na
primeira etapa
GÊNEROS

AMPLICONS

Cryptosporidium

848 852 857 858 859 860 861 863 864
865 870 871

Cyclospora

904 906

Neospora

901 903

Plasmodium

965 969 975 976 977 979 988

Sarcocystis

935 948 950 961 970 971 972 978 979
980 981 984 985 993 1016

Theileria

838 841 842 846 847 848 850 852 855
857

Toxoplasma

899 900 901 902

Isospora

905

QUADRO 3 - Tamanhos possíveis gerados como produto da invenção na
segunda etapa (semi-nested PCR)
GÊNEROS

AMPLICONS

Cryptosporidium

520 521 523 524 525 526 627 528

Cyclospora

543 545

Neospora

543 545

Plasmodium

546 547 548 550 554 558

Sarcocystis

566 573 574 577 578 585 587 591 592 593
598

Theileria

518 519 520 523 523

Toxoplasma

542 543 544

Isospora

543
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Os iniciadores designados pelas sequências SEQ ID NO 1, SEQ ID NO 2, SEQ
ID NO 3 e SEQ ID NO 4 interagem com regiões conservadas (regiões que
apresentam poucos ou nenhum polimorfismo) e variáveis no gene da
subunidade menor do ribossomo (18s rDNA). Essas regiões conservadas e
variáveis foram determinadas a partir de um alinhamento utilizando 312
sequências do gene 18s rDNA disponíveis no banco de dados público
GenBank. Os iniciadores designados pelas sequências SEQ ID NO 1, SEQ ID
NO 2, SEQ ID NO 3 e SEQ ID NO 4 permitem identificar diferentes
protozoários do grupo Apicomplexa, a partir dos tamanhos de seus respectivos
amplicons e também pelo sequenciamento desses amplicons, pois interagem
em regiões do genoma que não variam de forma significativa, e aumentam a
eficiência da reação.
A seguir, são apresentados alguns exemplos de uso da invenção,
entretanto sua utilização não está restrita a estes exemplos.
Exemplo 1
O DNA foi extraído de cultura de em hemácias utilizando o QIAamp®
DNA mini kit. Proteinase K, tampão para lise das células e álcool 96%-100%
foram adicionados a uma alíquota da suspensão de células. Depois, o volume
foi transferido para uma coluna contendo uma membrana e centrifugado. O
DNA retido na membrana da coluna foi lavado e centrifugado com tampões
para purificação e, por fim, com um tampão para retirá-lo da membrana.
Para a reação de detecção dos , foram utilizados 1µl de DNA, tampão da
PCR 1X, 1,4 mM de MgCl2, 0,6 de dNTP (cada), 0,25 µM de cada iniciador
(forward e reverse) e 0,02U de Taq polimerase. O volume foi completado para
20 µl com água Mili-Q. As mesmas concentrações dos reagentes foram usadas
tanto na primeira, quanto na segunda reação. Na primeira, os iniciadores
usados correspondem às SEQ ID NO 1 e SEQ ID NO 2, e na segunda reação,
os iniciadores usados nos poços da esqueda foram as SEQ ID NO 3 e SEQ ID
NO 2 já nos poços da direita SEQ ID NO 1 e SEQ ID NO 4. O padrão de
termociclagem foi o mesmo para as duas etapas: desnaturação inicial a 94 oC
por 2 minutos, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94oC por 50 segundos,
anelamento a 56oC por 1 minuto, alongamento a 72oC por 1,5 minuto, e

67

alongamento final a 72oC por 5 minutos. Depois de cada etapa de PCR, foi feito
um gel de agarose a 1% com brometo de etídio.
Exemplo 2
O DNA foi extraído de cultura celular. A extração foi feita utilizando o
QIAamp® DNA mini kit. A uma alíquota da suspensão de células, foi
adicionada proteinase K, tampão para lise das células e álcool 96%-100%.
Depois, o volume foi transferido para uma coluna contendo uma membrana e,
em seguida foi centrifugado. O DNA retido na membrana da coluna foi lavado e
centrifugado com tampões para purificação e por fim, com um tampão para
retirá-lo da membrana.
Para a reação de detecção, ou não, do protozoário Toxoplasma gondii e
DNA humano, foram utilizados 1 µl de DNA, tampão da PCR 1X, 1,4 mM de
MgCl2, 0,6 de dNTP (cada), 0,25 µM de cada iniciador (forward e reverse) e
0,02U de Taq polimerase. O volume foi completado para 20 µl com água Mili-Q.
As mesmas concentrações dos reagentes foram usadas tanto na primeira,
quanto na segunda reação. Na primeira reação, os iniciadores usados
correspondem às SEQ ID NO 1 e SEQ ID NO 2, e na segunda reação, os
iniciadores usados foram as SEQ ID NO 3 e SEQ ID NO 2. O padrão de
termociclagem foi o mesmo para as duas etapas: desnaturação inicial a 94 oC
por 2 minutos, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94oC por 50 segundos,
anelamento a 56oC por 1 minuto, alongamento a 72oC por 1,5 minuto, e
alongamento final a 72oC por 5 minutos. Depois de cada etapa de PCR, foi feito
um gel de agarose a 1,5% com brometo de etídio.
Os novos primers e o método que são objeto da presente invenção
foram projetados para se anelarem em regiões dos genomas dos do grupo
Apicomplexa que amplificassem o maior número de regiões variáveis
possíveis, levando em consideração que o gene da porção 18s do RNA
ribossomal apresenta 9 regiões variáveis, as quais funcionam como a
identidade de cada parasito, a partir do sequenciamento de suas regiões
variáveis é possível inferir a espécie do parasito. A utilização da presente
invenção oferece vantagens ao analista principalmente em casos de urgência
no diagnóstico, pois elimina ou confirma a presença de do grupo Apicomplexa
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e possibilidade de automatização em plataformas para PCR já oferecidas no
mercado.

RESUMO
O presente invento consiste em sequências de ácidos nucleicos
sintéticas, também designadas oligonucleotídeos ou primers ou iniciadores de
DNA, e seu uso para detecção de ampla variedade de protozoários do grupo
Apicomplexa. Os oligonucleotídeos quem compõem a presente invenção se
ligam em regiões específicas do gene que codifica a subunidade menor do
ribossomo (18s rDNA), permitindo detectar a presença destes parasitos em
diferentes amostras biológicas ou do ambiente, utilizando-se a técnica de
reação em cadeia pela DNA polimerase (PCR), seguida ou não pelo
sequenciamento do amplicom, ou técnicas correlatas como real time PCR,
insulated isotermal PCR ou hibridização por meio de sondas marcadas
(southern blot ou northern blot).

REIVINDICAÇÕES
1.

Método para detectar a presença de protozoários do grupo Apicomplexa
caracterizado por compreender uma ou mais etapas em que um ou mais
oligonucleotídeos designados pelas sequências SEQ ID NO 1, SEQ ID
NO 2, SEQ ID NO 3 e SEQ ID NO 4, entram em contato com amostra
que se pretende analisar propiciando a amplificação ou replicação de
uma região do gene que codifica a subunidade menor do ribossomo (18s
rDNA) de protozoários do grupo Apicomplexa.

2.

Método para detectar a presença de protozoários do grupo Apicomplexa
caracterizado por compreender uma ou mais etapas em que um ou mais
oligonucleotídeos que apresentem pelo menos 70% de identidade com
uma das sequências SEQ ID NO 1, SEQ ID NO 2, SEQ ID NO 3 e SEQ
ID NO 4, ou que sejam o seu reverso complementar, entram em contato
com amostra que se pretende analisar, e a amplificação ou replicação
de uma região do gene que codifica a subunidade menor do ribossomo
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3.

Método de acordo com as reivindicações 1 a 4, caracterizado por conter
oligonucleotídeos não marcados ou marcados com fluoróforos, biotina
ou enzimas.

4.

Método de acordo com as reivindicações 1 a 4 em que a detecção da
hibridização de um ou mais dos oligonucleotídeos indica a presença de
protozoários do grupo Apicomplexa na amostra.

5.

Método de acordo com as revindicações 1 a 4, em que a amostra a ser
analisada consiste em uma amostra biológica ou em uma amostra do
ambiente.

6.

Método de acordo com as reivindicações 1 a 7 em que a amostra a ser
analisada pode ser sangue, plasma, soro, líquido amniótico, líquido
cerebrospinal, saliva, fezes ou urina.

7.

Método de acordo com as reivindicações 1 a 7 em que a amostra a ser
analisada pode ser alimentos de origem animal ou vegetal, água, ou
swab de superfícies.
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