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OBJETIVO 

Caracterizar uma proteína de função desconhecida, 

LmxM.36.6760, selecionada e identificada em um trabalho 

anterior como um possível fator de virulência em L. infantum.  

O genoma de Leishmania spp contém mais de oito mil genes 

que codificam proteínas, dos quais mais da metade são genes 

hipotéticos. Apesar disso, existem poucos dados sobre 

proteínas hipotéticas e suas funções biológicas, sendo 

indispensáveis estudos para sua identificação e 

caracterização. Estudos anteriores do nosso grupo, utilizando 

abordagem proteômica, mostraram que algumas proteínas 

hipotéticas são mais abundantes em cepas virulentas da 

espécie Leishmania infantum, quando comparadas com cepas 

de menor virulência.  

INTRODUÇÃO 

Nossos resultados indicam que a proteína  LmxM.36.6760 

está localizada na membrana celular dos parasitos, sugestivo 

de que a mesma possua papel relevante na interação entre o 

parasito e célula hospedeira, o que poderia interferir na  

virulência ao protozoário.  

CONCLUSÃO 

RESULTADOS 

CARACTERIZAÇÃO DA PROTEÍNA LmxM.36.6760 DE FUNÇÃO DESCONHECIDA  

EM DIFERENTES ESPÉCIES DE Leishmania spp 
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APOIO FINANCEIRO  

Análises de 

Bioinformática 

Localização celular 

L. amazonensis 

L. braziliensis  

L. infantum 

As análises de bioinformática indicaram que LmxM.36.6760 é 

uma proteína de membrana. As predições não indicaram a 

presença de peptídeo sinal, hélice transmembrana, acetilação 

ou âncora GPI. Ensaios de Microscopia Confocal, confirmaram 

a predição de localização celular, revelando que a proteína 

LmxM.36.6760 está localizada na membrana do parasito nas 

diferentes espécies analisadas. 

Leishmania amazonensis 

PERMEABILIZADA 

Leishmania braziliensis 

PERMEABILIZADA 

Leishmania infantum 

PERMEABILIZADA 
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Figuras 1, 2 e 3: 

Em vermelho, anticorpo ALEXA - 555; em 

verde, anticorpo ALEXA - 488; amostras 

transparentes, contraste fase; sobreposição 

verde e vermelho, anticorpos ALEXA – 555 e 

488, nas espécies: Leishmania amazonensis, 

Leishmania braziliensis e Leishmania infatum. 


