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Resumo 

 

 

O Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado unicelular, causador da doença de 

Chagas. Durante seu ciclo de vida, o parasito consegue evadir sistemas de defesas, 

como macrófagos, tolerando altas doses de espécies reativas. Alguns dos sistemas de 

defesa do parasito passam pela alta capacidade de tolerar danos no DNA, ativação de 

vias de reparo muito eficientes e detoxificação de proteínas oxidadas pelo complexo 

ubiquitina-proteassomo. Dados recentes têm demonstrado que o não funcionamento do 

proteassomo é altamente tóxico induzindo morte significativa dos parasitos. 

Atualmente, alguns trabalhos têm relacionado a participação do proteassomo em 

mecanismos de reparo de DNA, o que se torna um alvo biotecnológico muito 

interessante. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da inibição do 

proteassomo como um potencial alvo biotecnológico em T. cruzi frente a induções de 

danos no DNA e recrutamento de vias de reparo de DNA. Para isso, realizamos testes 

de toxicidade da cepa CL Brener na forma epimastigota com o proteassomo inibido em 

conjunto com diferentes dosagens de peróxido de hidrogênio, com a finalidade de 

induzir processos redox, e com o crotonaldeído, um aldeído formado como subproduto  

de lipoperoxidação, que causa alquilação nas bases nitrogenadas da fita de DNA e 

aminoácidos.  De acordo com os resultados, o efeito da inibição do proteassomo induz 

maior morte celular em parasitos tratados com peróxido de hidrogênio. O que 

provavelmente está relacionado diretamente com uma possível participação do 

proteassomo em mecanismos de reciclagem de proteínas não funcionais, principalmente 

oxidadas ou para a processividade da vias de reparo  de DNA. 

 

 

Palavra-chave: Trypanosoma cruzi, Processos redox, Danos no DNA, Proteassomo  
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Abstract 

 

Trypanosoma cruzi is a unicellular flagellate protozoan, which causes Chagas' disease. 

During its life cycle, the parasite can evade defensive systems such as macrophages, 

tolerating high doses of reactive species. Some of the defense systems of the parasite go 

through its high ability to tolerate DNA damage, the activation of effective DNA repair 

pathways and detoxification of oxidized proteins by the ubiquitin-proteasome complex. 

Recent data have shown that the non-functioning proteasome is highly toxic, inducing 

cell death. Currently, some works have been related the participation of the proteasome 

in DNA repair mechanisms, which becomes a very interesting biotechnological target. 

Thus, the objective of this work was to evaluate the effect of proteasome inhibition as a 

potential biotechnological target in T. cruzi against DNA damage and recruitment of 

DNA repair pathways. We performed toxicity tests of the CL Brener strain in the 

epimastigote form with the inhibited proteasome together with different dosages of 

hydrogen peroxide in order to induce redox processes and with crotonaldehyde, an 

aldehyde formed as a by-product of lipoperoxidation, which causes alkylation in 

nitrogenous bases and amino acids. According to the results, the effect of proteasome 

inhibition induces greater cell death in parasites treated with hydrogen peroxide. This 

probably is directly related to a possible participation of the proteasome in non-

functional protein recycling mechanisms, whether they are oxidized or to the 

processability of DNA repair pathways. 

 

Keywords: Trypanosoma cruzi, Redox Processes, DNA Damage, Proteasome 
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Introdução 

 

1. Introdução 

 

1.1. Doença de Chagas  

 

 A doença de Chagas é uma antropozoonose causada pelo agente etiológico 

Trypanosoma cruzi, possui uma elevada prevalência e mortalidade. Durante o ciclo de vida, o 

parasito passa por grandes mudanças morfológicas e bioquímicas, que alterna entre 

hospedeiros mamíferos e insetos. O vetor invertebrado é um triatomíneo da família 

Reduviidae, que transmite o parasito pelo contato do mamífero com suas fezes infectadas. A 

infecção do hospedeiro humano ocorre pela picada da pele ou por mucosas por onde o 

parasito na forma tripomastigota alcança a corrente sanguínea e invade diferentes tipos de 

células (ANDREWS, 2013; SILVA et al., 2016). 

 Os tripanossomatídeos da ordem Kinetoplastida são protozoários que causam diversas 

doenças, sendo elas a doença do sono na África (Trypanosoma brucei), doença de Chagas nas 

Américas (Trypanosoma cruzi) e diferentes formas clínicas da Leishmaniose (Leishmania 

spp.), sendo protozoários com uma grande importância médica (DE GAUDENZI et al., 2011).  

Esses parasitos possuem semelhança na biologia e no material genético, sendo possível 

encontrar um mesmo alvo para tratar as três doenças negligenciadas (KHARE et al., 2016a).   

 A doença de Chagas expandiu no Brasil a partir do desenvolvimento urbano, 

deslocando o vetor de seu nicho silvestre original pela ação do homem sobre o ambiente. 

Atualmente, predominam os casos crônicos da doença de Chagas, decorrente das infecções 

contraídas no passado. Entretanto, nos últimos anos, a ocorrência de casos agudos da doença 

tem sido observada, em estados isolados, sendo a região da Amazônia Legal a principal 

ocorrência, ocasionado principalmente pela transmissão oral (FIOCRUZ, 2013). 

Apesar da doença de Chagas e o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi terem sido 

descobertos há mais de um século, essa doença é extremamente variável e com nível clínico 

imprevisível que variam desde a fase assintomática até a fase crônica mais grave 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).  

A fase aguda inicia entre 6-10 dias após a infecção, geralmente assintomática ou com 

sintomas brandos e inespecíficos, como febre, hepatoesplenomegalia ou linfadenopatia que 

são típicos de muitas infecções e dificultam o diagnóstico. Alguns sintomas específicos, como 
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o edema inflamatório, podem ser observados no local da infecção. Caso o local de entrada 

seja a pele, o inchaço é conhecido como chagoma, ou se for próximo à pálpebra nos olhos 

como sinal de Romaña. Entretanto, esse sintoma não se manifesta na maioria dos indivíduos 

infectados. Neste período, também podem ocorrer casos raros de inflamação do músculo 

cardíaco ou do cérebro, que podem levar à morte. Durante a fase aguda pode-se encontrar alta 

parasitemia. (BERN, 2011; STEVERDING, 2014). 

A maioria dos pacientes, geralmente cerca de 70 a 85% dos casos, permanecem no 

estágio crônico indeterminado (latente) por toda vida e não desenvolvem sintomas, entretanto, 

em torno de 15 a 30% dos indivíduos infectados podem manifestar lesões orgânicas, como 

dilatação do coração (cardiopatia chagásica crônica) e/ou parte do sistema digestivo 

(megaesófago e megacólon) e neurológico (BERN, 2011; STEVERDING, 2014). 

A doença de Chagas tem maior incidência na América Latina, sendo endêmica na 

região e acomete cerca de 7 a 8 milhões de pessoas em todo mundo. O custo para o 

tratamento da doença é consideravelmente alto, sendo que a única medida para evitar a 

doença é o controle dos vetores (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016). Cerca de 80 

milhões de pessoas vivem em áreas de alto risco e estão expostas ao contágio pelo parasito, 

sendo 14.000 o número de mortes estimadas por ano em decorrência da doença (HOTEZ et 

al., 2012). 

Ainda que a doença de Chagas tenha alta incidência, faz parte do grupo chamado de 

doenças negligenciadas, sendo uma doença tropical endêmica, principalmente entre as 

populações pobres da África, Ásia e América Latina (FIOCRUZ, 2013). Nas últimas décadas, 

tem sido cada vez mais frequente, casos da doença de Chagas nos Estados Unidos, Canadá e 

alguns países ocidentais do Pacífico (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016).  

 

1.2. O Trypanosoma cruzi e suas características 

 

 O Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado unicelular, causador da doença de 

Chagas, infecta as células do hospedeiro e se multiplica por divisão binária (STEVERDING, 

2014). O parasito apresenta como particularidade a variação de formas nos vetores e em seus 

hospedeiros, como a morfologia, a bioquímica e a forma de escape bastante distinta (MELOS; 

ECHEVARRIA, 2012). O agente pertence à família Trypanosomatidae e a ordem 

Kinetoplastida e é caracterizado pela presença de um único flagelo e mitocôndria a que se 
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estende por todo citoplasma. O DNA mitocondrial é encontrado dentro dessa organela e fica 

concentrado em uma única região, formando uma densa rede de anéis bastante compactada, 

denominada de Cinetoplasto ou kDNA (Figura 1) (KLINGBEIL; ENGLUND, 2004).  

 

Figura 1: Esquema representativo de Trypanosoma cruzi. Representação da seção longitudinal da forma 

epimastigota de T. cruzi. Adaptado de (DOCAMPO et al., 2005). 

 

Em julho de 2005, houve um grande avanço no conhecimento sobre o parasito com a 

publicação do sequenciamento do genoma completo de T. cruzi, possibilitando novas 

estratégias para o tratamento da doença de Chagas. A cepa escolhida para o projeto genoma 

foi CL Brener (TcVI) que é um membro do subgrupo II, sendo uma cepa bem caracterizada 

experimentalmente. O sequenciamento realizado pela técnica de shotgun revelou que a cepa 

de T. cruzi apresenta o genoma diploide com tamanho estimado entre 106,4 e 110,7 
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Megabases (Mb). O genoma apresenta 50% de sequências repetitivas, como retrotransposons, 

genes de grandes famílias de proteínas de superfície, que incluem as trans-sialidases, gp63s e 

genes de proteínas de superfície associadas a mucinas (MASP), além de repetições 

teloméricas (EL-SAYED et al., 2005).  

Nos tripanossomatídeos a organização da cromatina é diferente das características 

conhecidas nos eucariotos superiores. Embora a cromatina seja organizada em nucleossomos, 

em T. cruzi, é menos condensada durante a divisão celular e também as nucleases são mais 

sensíveis e mais facilmente desorganizadas por soluções de sal, do que em outras espécies 

(ÅSLUND et al., 1994). 

O parasito por ser genética e ecologicamente heterogêneo, é classificado pelo termo 

Unidade Discreta de Tipagem (DTUs) que foi proposto para diferenciar conjuntos 

populacionais que são geneticamente semelhantes, comparando com outras populações que 

podem ser identificadas por marcadores moleculares. As linhagens do parasito foram 

divididos em seis DTUs,  denominados de TcI-TcVI (LIMA et al., 2015; ZINGALES et al., 

2012). 

A distribuição na América do Sul sugere que a cepa TcI é mais abundante e dispersa 

das DTUs, incluindo os casos crônicos da doença, como cardiopatias e casos graves de 

meningoencefalite. Já as cepas TcIII e TcIV, estão predominantemente associadas ao ciclo 

silvestre na América do Sul, enquanto que TcV estão associadas ao ciclo doméstico em partes 

do Sul e Centro da América do Sul. No Brasil, a cepa TcII, tem sido encontrada na maioria 

dos casos, associado ao ciclo interno e na forma crônica grave da doença de Chagas, 

incluindo manifestações cardíacas e digestivas (figura 2) (DUZ et al., 2014; ZINGALES et 

al., 2012). 

A existência de diferentes cepas consiste na heterogeneidade populacional de T. cruzi 

com características distintas relacionadas à morfologia, taxa de crescimento, parasitemia, 

virulência, patogenicidade, sensibilidade a drogas, perfil antigênico, metaciclogênese e 

tropismo tecidual (BUSCAGLIA; DI NOIA, 2003). 
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Figura 2. Distribuição geográfica aproximada das DTUs de T. cruzi. DTUS divididas em ciclos de 

transmissão doméstico e selvagem. Adaptada de (ZINGALES et al., 2012). 

 

 

1.3. Ciclo da doença 

 

T. cruzi apresenta três formas morfológicas durante seu ciclo evolutivo, sendo 

tripomastigota, epimastigota e amastigota (Figura 3). O parasito é transmitido geralmente 

através das fezes de insetos sugadores de sangue, pertencentes à subfamília Triatominae 

(barbeiro), sendo Triatoma infestans, Rhodnius proxilus e Panstrongylus megistus os vetores 

mais importantes (STEVERDING, 2014).   
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Figura 3: Diagrama esquemático das formas de vida do Trypanosoma cruzi e diferentes formas no ciclo 

celular. As principais formas do parasito durante o ciclo celular, sendo tripomastigota e amastigota encontradas 

no hospedeiro vertebrado e as formas tripomastigota metacíclica e epimastigota encontradas no hospedeiro 

invertebrado. O parasito é diferenciado por características como o formato, presença e adesão do flagelo, pela 

posição do corpo basal, do cinetoplasto e do núcleo. Adaptado de (BUSCAGLIA; DI NOIA, 2003). 

 

 O vetor (triatomíneo) se infecta ao entrar em contato com algum mamífero portador do 

T. cruzi, o parasito passa pelo trato gastrointestinal e se instala nas fezes do barbeiro. Ao se 

alimentar, o barbeiro perfura a pele do mamífero (homem) e defeca ao mesmo tempo, 

transmitindo assim o T. cruzi na forma tripomastigota metacíclica. Em contato com a pele e 

mucosa perfurada, o parasito entra em contato com a corrente sanguínea sendo capaz de 

invadir diversas células. Uma vez dentro da célula, o parasito se transforma na forma 

replicativa, denominada amastigota, replicando-se por divisão binária (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014).  

Após sucessivas replicações, o parasito se transforma novamente em tripomastigota, 

sendo liberados pela ruptura da membrana plasmática da célula hospedeira. Após esse trajeto, 
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pode seguir dois caminhos na corrente sanguínea, a primeira é infectar outras células e se 

multiplicar, a segunda é ser transmitido para outro vetor ao picar o mamífero infectado. Ao 

ser absorvido pelo inseto na forma tripomastigota, o parasito chega até o intestino e se 

transforma em outra forma replicativa, denominada de epimastigota. Ao se multiplicar, 

retorna para a fase tripomastigota no intestino do inseto e inicia-se o ciclo de transmissão. 

(Figura 4) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Figura 4. Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. O inseto (barbeiro) contaminado ao se alimentar do sangue do 

hospedeiro vertebrado, urina e defeca contendo o parasito em sua forma tripomastigota metacíclico. Através dos 

ferimentos na pele ou pela mucosa, os parasitos entram na corrente sanguínea e infectam células do hospedeiro e 

no seu interior, se transformam por divisão binária em amastigotas. Quando a célula está repleta de parasitos, 

eles transformam-se em tripomastigota e ocorre a ruptura da célula hospedeira disseminando ela corrente 

sanguínea, sendo capaz de infectar novas células, tecidos e novos insetos através da picada. No intestino do 

barbeiro transforma-se em epimastigota e multiplicam-se novamente. Na porção posterior do intestino do inseto, 

transformam-se na forma infectante tripomastigota metacíclico, iniciando o ciclo. Adaptado de Center of Control 

Diseases http://www.cdc.gov/parasites/images/chagas/AmerTryp_LifeCycle.gif (Acesso em: 05/10/2017). 

 

Durante o ciclo de vida, o parasito evadir os mecanismos de destruição dos 

macrófagos, por vias de infecção de células não fagocíticas e/ou por modular o padrão de 

expressão de citocinas. Além disso, o parasito possui como estratégia, produzir moléculas que 

simulam às das células hospedeiras, sendo possível inibir o reconhecimento imunológico 

específico, induzindo autoimunidade. Assim, uma variedade de moléculas de superfície e 

componentes antigénicos, que são altamente polimórficos, representam uma estratégia 
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importante para a população de T. cruzi conseguir se multiplicar e sobreviver às defesas 

imunes do hospedeiro (MACHADO et al., 2006).   

 

1.4. Processos redox em T. cruzi 

 

1.4.1. Espécies reativas geradas a partir de fontes externas 

 

Durante o processo de infecção em que tripomastigotas metacíclicos invadem os 

macrófagos, condições oxidantes são geradas no interior do fagossoma. Durante a fagocitose, 

o parasito entra em contato com a superfície do macrófago e desencadeia a ativação de 

NADPH-oxidase, o que contribui para a formação de um ambiente altamente oxidante, pela 

formação de diversas espécies reativas (ER) de oxigênio e nitrogênio, denominado Burst 

Oxidativo. Os macrófagos mais próximos ao local da infecção, estão entre os primeiros 

fagócitos a serem invadidos por T. cruzi e, por isso se tornam os principais no controle da 

infecção. Os macrófagos simples (que ainda não receberam estímulos de citocinas) 

internalizam os tripomastigotas metacíclicos no vacúolo do fagossomo ativando NADPH 

oxidase (NADPHox) associada à membrana plasmática do parasito. Com a fagocitose do 

parasito, as subunidades citosólicas de NADPHox irão associar-se à face interna da 

membrana plasmática e formar um complexo ativo. Além disso, ocorre a ativação de 

flavoenzimas responsáveis pela grande geração de ânion radical superóxido (O2
●-

)  

(sustentado por 90 a 120 minutos) (PIACENZA et al., 2009). 

A primeira espécie reativa de oxigênio gerada é o O2
●-

, que posteriormente é reduzido 

no interior do fagossomo a peróxido de hidrogênio (H2O2), podendo ser de maneira 

espontânea ou por meio da enzima superóxido dismutase (SOD). O H2O2 por ser uma 

molécula não carregada, pode facilmente difundir através da membrana plasmática e oxidar 

DNA e proteínas, bem como membranas inibindo processos de transporte (figura 5) 

(ALVAREZ et al., 2004; PIACENZA et al., 2009). Dentre os genomas já sequenciados dos 

tripanossomatídeos (T. cruzi, T. brucei e Leishmania major), não foram encontradas 

sequências similares à do gene catalase, importante para redução de H2O2 a H2O (EL-

SAYED. et al., 2005). 

Outra fonte importante de formação de espécies reativas intracelulares é a cadeia 

transportadora de elétrons na mitocôndria, sendo a principal fonte de formação do O2
●-

. Nesta 
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organela as enzimas Fe-SOD A e Fe-SOD C atuam na dismutação de O2
●- 

em O2 e H2O2. 

Além das isoformas mitocondriais, T. cruzi possui outras isoformas de SOD, Fe-SOD B1, 

localizada principalmente no citoplasma, e Fe-SOD B2, no glicossomo (DUFERNEZ et al., 

2006). A ação de alguns metais de transição (como Ferro e Cobre) podem converter H2O2 em 

radicais hidroxila (
●
OH). Devido ao seu alto potencial de redução, este radical 

●
OH é o mais 

reativo, podendo levar a peroxidação lipídica e interferindo na integridade da membrana, 

danos do DNA causados por quebras na cadeia ou alterações de bases nitrogenadas, além da 

oxidação de carbonilas e grupos tióis proteicos.  

 

 

Figura 5. Processo de redução da molécula de oxigênio (O2) à H2O. Neste processo ocorre a incorporação de 

quatro elétrons ao final da cadeia respiratória, o que resulta na formação de ânion radical superóxido (O2
●-

) e que 

pela ação da enzima superóxido dismutase (SOD) é convertido e peróxido de hidrogênio (H2O2). Adaptado de 

(CAVALCANTE, 2009). 

 

Espécies reativas de nitrogênio também desempenham um papel importante em T. 

cruzi, sendo o oxido nítrico (NO
●
), um radical livre altamente reativo e um dos mais 

importantes. NO
●
 é produzido pela oxidação de L-arginina por um processo mediado pela 

enzima óxido nítrico sintase (NOS), essa molécula desempenha papel fundamental em 

eliminar o T. cruzi, tanto de maneira direta quanto por interações com outros radicais livres. A 

produção de citocinas pró-inflamatórias de macrófagos, tais como IL-12, INF-γ e TNF-α, 

ativam a enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS), tendo como resultado a produção de 

grande quantidade de NO
●
, que pode ser mantida durante 24 horas e assim,  desencadear a 
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ação oxidante citotóxica dos macrófagos (figura 6) (ALVAREZ et al., 2011; PIACENZA et 

al., 2009). 

iNOS pode atuar em resposta a vários tipos de infecções, incluindo bacterianas, virais 

e parasitárias. Alguns estudos têm sugerido que a ativação de leucotrienos no processo 

inflamatório, como LTB4, induzem a síntese de NO
●
 em macrófagos infectados por T. cruzi in 

vitro. Os leucotrienos demonstraram um papel importante na morte de parasitos de forma NO
-

dependente, indicando um papel similar no controle dessas cargas parasitárias in vivo, através 

da regulação da atividade de NO-sintase. Essa elevada toxicidade de NO● está relacionada 

com a reação com o oxigênio e seus intermediários reativos, o que desencadeia a formação de 

numerosas espécies tóxicas que danificam o DNA. Além disso, NO● pode reagir com O2
●- 

gerado dentro do macrófago e produzir peroxinitrito (
-
ONOO) que é uma molécula oxidante e 

citotóxica atuando contra microrganismos invasores, tais como T.cruzi. Apesar do 
-
ONOO ter 

um tempo de vida curto em meio biológico e ter uma difusão transmembrana relativamente 

baixa, é capaz de induzir a oxidação de grupos tióis, que constituem a maior reatividade de 

peroxinitrito in vivo, sendo o responsável, por exemplo, pela nitração de resíduos de tirosina 

em proteínas (PANIS et al., 2011; TALVANI et al., 2002). 
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Figura 6. Mortalidade do T. cruzi dependente de peroxinitrito mediada por fagossoma. O mecanismo efetor 

citotóxico dos macrófagos contra o T. cruzi, depende da ativação dos fenótipos dessas células, com a invasão 

inicial do parasito. Os macrófagos simples são estimulados por INF-γ e infectados com a forma tripomastigota 

metacíclica. As microscopias eletrônicas foram tiradas após 2 horas de infecção. A foto A, demonstra o primeiro 

contato do parasito com o macrófago simples, e na figura C é possível observar as espécies reativas geradas 

dentro do fagossomo de um macrófago inicial, que ativa NADPH e que contribui para o meio mais oxidativo, 

formando espécies reativas, como o radical superóxido (O2
●-

) que é reduzido a peróxido de hidrogênio (H2O2) no 

interior do fagossomo de maneira espontânea ou pela enzima superóxido dismutase (SOD). Com o estímulo do 

INF-γ o macrófago induz a expressão de óxido nítrico sintetase (iNOS) gerando NO
●
 que irá difundir para o 

vacúolo do fagossomo, dando origem ao peroxinitrito (ONOO
-
) após a reação com O2

●-
, como é representado na 

figura D. As reações irão formar espécies secundárias, dióxido de nitrogênio (
●
NO2) e radicais carbonato (CO3

●
) 

(PIACENZA et al., 2009). 
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1.4.2. Processos redox intracelulares gerados no parasito 

 

Fonte de ER’s geradas intracelularmente são importantes para o metabolismo de T. 

cruzi, dentre elas destacam-se as que são produzidas por enzimas metabólicas e pelo 

vazamento de elétrons na cadeia transportadora durante a respiração celular na mitocôndria. 

T. cruzi depende de fontes de carbono do hospedeiro para produção de energia, semelhante à 

de outros parasitos (TIELENS, 2009). 

Os nutrientes disponíveis para cada um dos estágios de desenvolvimento do parasito 

são diferentes, o que pode contribuir para a geração de ER’s nesses estágios. O parasito utiliza 

preferencialmente glicose que é abundante na corrente sanguínea para produção de ATP. A 

glicose é oxidada a dióxido de carbono (CO2), succinato e pequenas quantidades de acetato, 

principalmente dentro do glicossomo. Como este processo pode ocorrer tanto em condições 

aeróbicas quanto anaeróbicas, foi chamado de fermentação aeróbia (BRINGAUD, 2006). 

Análises proteômicas demostraram uma regulação negativa dos transportadores de 

glicose e aumento da expressão de enzimas envolvidas na oxidação de ácidos graxos durante 

a transição de tripomastigota infecciosa para amastigota intracelular, sugerindo em estudos 

um papel no metabolismo da célula hospedeira na regulação do crescimento de amastigotas 

intracelular. Já a forma epimastigota depende de aminoácidos como fontes de carbono e todas 

as formas do ciclo de vida tem a função mitocondrial ativa (CARADONNA, 2012). 

A principal fonte de elétrons para o complexo II é o succinato, porém a cadeia 

transportadora de elétrons é mais eficiente na forma epimastigota do que em tripomastigota da 

corrente sanguínea, sugerindo assim, adaptações funcionais das fontes nutricionais presentes 

no hospedeiro (CARADONNA, 2012). 

A transição de amastigotas extracelulares é semelhante a epimastigotas, sendo notado 

uma diminuição nos níveis de algumas enzimas glicolíticas, um aumento de algumas enzimas 

específicas do ciclo de Krebs e algumas do citocromo. Uma das prováveis consequências 

destas mudanças é uma variação nas ER’s produzidas pelo metabolismo de cada fase de 

desenvolvimento (CAZZULO et al., 1985). 

O processo de diferenciação de epimastigotas para tripomastigotas metacíclico em 

T.cruzi é acompanhado por um aumento da expressão de enzimas e substratos para a defesa 

oxidante, podendo estar relacionado com uma pré-adaptação para a invasão da célula de 

mamíferos e seu ambiente altamente oxidativo (FANG, 2003). 
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1.4.3. O sistema antioxidante do T. cruzi 

 

 Como mencionado anteriormente, os tripanossomatídeos são expostos constantemente 

às ER geradas pela resposta imune do hospedeiro e os subprodutos gerados no metabolismo 

aeróbio, tais como O2
●- , H2O2 e ●OH.  Dessa forma, a sobrevivência do parasito no interior do 

hospedeiro pode estar relacionada diretamente com a ativação de enzimas antioxidantes e 

mecanismos não enzimáticos de defesa. É importante ressaltar que a maioria das enzimas 

utilizadas pelo T. cruzi que estão envolvidas com detoxificação de ER são diferentes do 

hospedeiro mamífero, oferecendo assim, alvos para o desenvolvimento de terapias mais 

específicas (SILVA et al., 2016). 

A superóxido dismutase (SOD), como citada anteriormente, é uma enzima conhecida 

pela sua importância de defesa antioxidante na maioria das células expostas ao oxigênio, 

protegendo os tripanossomatídeos da ação de O2
●-, que são gerados intracelularmente e 

derivado do fagossomo. Essa enzima catalisa a dismutação do  O2
●- a H2O2 (PIACENZA, 

2007). A SOD em T. cruzi (TcSOD) é ferro dependente (FeSOD), diferente dos mamíferos de 

cobre e zinco ou homólogos dependentes de manganês. O T. cruzi, assim como os outros 

tripanossomatídeos, possuem quatro isoformas Fe-SOD, que são FeSOD-A, FeSOD-B1, 

FeSOD-B2 e FeSOD-C, sendo que SOD-A e SOD-B já foram clonadas e caracterizadas 

(DUFERNEZ et al., 2006). Em T. cruzi a superexpressão de SOD mitocondrial aumenta a 

resistência do parasito à morte celular programada, um processo que envolve a produção de 

ER (PIACENZA, 2007). 

Tem sido relatado na literatura, que as três formas celulares do T. cruzi (epimastigota, 

tripomastigota e amastigota) sobrevivem em condições de estresse oxidativo. Em comparação 

com muitos eucariotos, tem sido relatado em tripanossomatídeos a capacidade de lidar com 

ER, tais como O2
●- e vários hidroperóxidos, mesmo com ausência de catalase e glutationa 

peroxidase selênio dependente, que são enzimas capazes de metabolizar níveis elevados de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) (CABRERA et al., 2011; SILVA et al., 2016). 

Algumas vias metabólicas são de grande importância em situações de estresse. Em 

tripanossomatídeos, já está comprovado que a L-prolina possui vários papéis fundamentais 

que estão envolvidos na resistência ao estresse oxidativo. A prolina é a principal fonte de 

carbono na fase parasitária do ciclo de vida em insetos (PAES et al., 2013). Estudos 

demonstraram que a L- prolina é oxidada para o D1-pirrolina-5-carboxilato de etilo (P5C) 
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pelo estado dimérico da proteína prolina desidrogenase na mitocôndria e aumenta a atividade 

de citocromo c oxidase mitocondriais em T.cruzi, contribuindo assim para a produção de 

espécies reativas de oxigênio. Além disso, foi demonstrado que o aumento da concentração de 

prolina intracelular constitui uma defesa contra desequilíbrio redox, aumentando a tolerância 

para nifurtimox, benzonidazol, H2O2 e NO (SAYE et al., 2014). 

 

1.4.4. Consequências dos processos redox 

 

Processos redox podem ocasionar efeitos deletérios sobre as células, já que ER podem 

oxidar biomoléculas, tais como lipídeos, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos. A ação de 

ER no DNA pode gerar quebras simples e duplas, deleção e oxidação das bases, que como 

consequência podem causar instabilidade genômica e induzir a morte celular (CADET et al., 

2017; FURTADO et al., 2012; WHITE, 2016). 

Em T. cruzi as defesas antioxidantes são requeridas constantemente para remover e 

combater a geração de ER’s e consequente processos redox deletérios ao parasito. As fontes 

de danos, como discutimos acima, são variadas. Dentre elas podemos destacar o ambiente 

intracelular dos mamíferos, onde é constantemente atacado pela defesa imunológica, no 

intestino do inseto onde ocorre a replicação e os agentes externos como a radiação 

ultravioleta.  

Durante o ataque de ER’s extracelulares os primeiros alvos, são as biomembranas. 

Esses ataques por ER, radicalares ou não, atingem os lipídeos, que  por serem compostos por 

um grande número de insaturações são alvos facilmente oxidados. Ácidos graxos são 

biomoléculas que desempenharem um papel importante no controle de entrada e saída de 

substâncias das células e por esta razão a oxidação de lipídeos de membranas são 

potencialmente tóxicos para as células. O resultado da oxidação de lipídeos é chamada de 

lipoperoxidação e induz a formação de uma variedade de produtos, sendo hidroperóxidos de 

lipídeos (LOOH) e aldeídos (acroleína, crotonaldeído, malondialdeído e 4-hidroxinonenal, por 

exemplo) os mais estudados (KAWAI, 2006; LOIDL-STAHLHOFEN, 1994; PORTER, 

1984; VACA, 1988). 

Alguns compostos como LOOHs e aldeídos são capazes de promover danos em 

biomoléculas, incluindo proteínas e DNA. Esses produtos possuem um elevado tempo de 

vida, quando comparação às ER, sendo passíveis de translocação na célula e entre células. 

Dessa forma são capazes lesionar biomoléculas em locais distantes dos sítios onde foram 
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formados. Outro ponto importante com relação aos efeitos biológicos dos LOOHs e que tem 

sido apenas recentemente estudado é o seu papel nas vias de transdução de sinais. Por sua vez, 

aldeídos α,β-insaturados, seus isômeros (tais como, 4-hidroxialcenais, epoxialdeídos) e 

malondialdeído são agentes alquilantes com capacidade de se ligarem covalentemente a 

grupos nucleofílicos presentes em DNA, peptídeos e proteínas, alterando estruturas e, 

consequentemente, funções. Muitos trabalhos demonstram a formação de adutos de DNA e 

proteínas a partir de crotonaldeído, 2,4 decadienal, hidroxinonenal e acroleína, assim como 

suas implicações para a mutagênese e metabolismo celular como, por exemplo, 

desacoplamento mitocondrial, alteração na transcrição gênica e modulação da apoptose 

(BLAIR, 2008; SIGOLO et al., 2008; STEVENS, 2008).  

Vários resultados estão sendo acumulados nos últimos anos que comprovam as 

modificações causadas na molécula de DNA promovidas por produtos da peroxidação 

lipídica. Geralmente, as modificações estruturais incluem a formação de propano tricíclicos e 

de eteno adutos, formados como produtos de reações de alquilação e muitas vezes por 

mecanismos de adição nucleofílica. A reação entre aldeídos α,β-insaturados, como 4-

hidroxinonenal, acroleína e crotonaldeído pode levar a formação de propanos cíclico ou 

produtos de cadeia aberta  (BLAIR, 2008; MEDEIROS, 2009). 

 Além do ataque de produtos de lipoperoxidação, DNA e proteínas são alvos diretos de 

ataques de ER.  A base nitrogenada mais susceptível à oxidação é a guanina, devido ao seu 

baixo potencial de redução, sendo a 7,8-dihidro-8’-deosoxiguanina (8-oxodG) a lesão mais 

comum e mais bem caracterizada produzida por ER, e por isso tem sido utilizada como um 

biomarcador celular (AGUIAR et al., 2013; SCHAMBER-REIS et al., 2012). A 8-oxodG é 

potencialmente mutagênica e durante a replicação celular e pode levar à transversão GC-TA. 

(SCHAMBER-REIS et al., 2012). 

As consequências biológicas da oxidação de DNA e proteínas são diversos. Proteínas 

oxidadas podem perder função e serem degradadas ou acumularem e adquirindo função tóxica 

(BREM, 2017; DAHL; ET. AL., 2015; REICHMANN, 2018). Danos no DNA afetam os 

principais processos do metabolismo celular, como a formação de RNAs e proteínas mutadas, 

podendo induzir mecanismos de morte celular (CADET et al., 2017; NUNOMURA et al., 

2017; REICHMANN, 2018). Em contrapartida, para evitar todas as consequências deletérias 

induzidas pelo acúmulo de danos ao DNA, as células possuem vias de proteção para 

manutenção da integridade genômica, os chamados mecanismos de reparo de DNA. 



 

16 

1.5.  O reparo de DNA 

 

O parasito T. cruzi está constantemente exposto a fatores exógenos e 

consequentemente sofre danos em seu genoma. A diversidade da população está ligada à 

capacidade do parasito a tolerar esses danos em seu genoma, e juntamente, aos mecanismos 

de metabolismo do DNA são responsáveis por tolerar e reparar quaisquer danos causados em 

seu material genético, nuclear e mitocondrial. Além disso, tolerância às lesões, garantem a 

sobrevivência do parasito e a evolução da espécie (SILVA et al., 2016; WATERS et al., 

2009). 

O Trypanosoma cruzi é capaz de resistir a altas doses de radiação gama, suportando 

até 1,5 kGy. Como efeito biológico direto, a radiação gama causa a quebra de fita dupla no 

DNA por induzir radiólise da água e, portanto, altas doses de ER, principalmente ●OH . 

Porém, após 48 horas da irradiação, é possível visualizar as bandas cromossômicas, já 

reparadas. Durante o mecanismo de reparo, processos de tradução de proteínas são 

reprimidos, bem como a expressão de genes relacionada com o metabolismo basal. Após o 

período de 120 horas, a taxa de crescimento do parasito, volta a normalizar (GRYNBERG et 

al., 2012; VIEIRA et al., 2014). 

As vias de reparo de DNA consistem em mecanismos que protegem a integridade do 

genoma para a sobrevivência do parasito durante o seu ciclo de vida, tanto do meio ambiente, 

quanto dentro das células de mamíferos, onde é necessário lidar com respostas de defesa 

celulares que normalmente envolvem ER e também de processos metabólicos endógenos 

(respiração celular, cadeia transportadora de elétrons) do próprio parasito (SCHAMBER-

REIS et al., 2012).  

No genoma dos tripanossomatídeos já forma identificados diferentes mecanismos de 

manutenção do DNA (nuclear e mitocondrial). Esse sistema de reparo engloba vias distintas 

responsáveis por remover classes distintas de danos ao DNA, como a via de reparo por 

excisão de bases (do inglês “Base Excision Repair” BER) que remove bases oxidadas, reparo 

por excisão de nucleotídeos (do inglês “Nucleotide Excision Repair” NER) responsável pela 

remoção de adutos distorcivos e reparo de pareamento errôneo (do inglês “mismatch  repair” 

(MMR)).  O DNA não só é susceptível ao ataque de ER nas bases nitrogenadas mas também, 

na estrutura de açúcar-fosfato  produzindo rupturas de uma única fita (do inglês “single-

strand breaks” (SSBs)) e quebra dupla de fita (do inglês “double-strand breaks” (DSBs)), 
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que podem ser reparados pelas vias de recombinação homóloga (HR) e junção de fitas não-

homólogas (do inglês “Nonhomologous End Joining” (NHEJ)). Apesar de estes mecanismos 

serem bastante eficientes na maioria das lesões de DNA, alguns danos permanecem e podem 

gerar mutações ou bloqueio da replicação (CERQUEIRA et al., 2017; PASSOS-SILVA et al., 

2010). 

 O sequenciamento completo do genoma de T.cruzi, T. brucei e Leishmania major, 

contribuiu para o entendimento de muitos mecanismos biológicos da vida destes organismos, 

incluindo mecanismos de reparo de DNA e tolerância a danos. Um importante exemplo foi a 

confirmação da ausência de Mutt no T. cruzi, que codifica uma pyrofosfohidrolase que retira 

o pool de nucleotídeos oxidados, evitando mutações causadas por oxidação espontânea da 

guanina (EL-SAYED et al., 2005). No entanto, foi demonstrado que o T. cruzi codifica uma 

sequência homóloga de Mutt, chamada de TcMTH, capaz de complementar a deficiência de 

Mutt (SILVA et al., 2016). 

 

1.5.1. Reparo por excisão de bases (BER) 

 

A via de BER é a principal para o processamento de lesão que modificam bases 

individuais, mas não causam modificações grandes na estrutura da dupla hélice. Os processos 

responsáveis por essas modificações na fita são causadas por processos redox, alquilação e 

desaminação de bases, sendo a oxidação o principal fator endógeno de danos ao DNA 

(CERQUEIRA et al., 2017). No reparo por excisão de bases, a enzima DNA glicosilase 

reconhece a base nitrogenada modificada ou mal pareada e inicia o reparo, retirando a base e 

deixando um sítio abásico (sítio AP). A enzima endonuclease remove a porção açúcar-fosfato, 

ocorrendo a excisão do sítio abásico que é potencialmente citotóxico e mutagênico e o reparo 

é completado pela atividade da enzima fosfodiesterase. A DNA polimerase adiciona um novo 

nucleotídeo correspondente, e a DNA ligase une as bases nitrogenadas (figura 7)(CABRERA 

et al., 2011; FURTADO et al., 2012; PASSOS-SILVA et al., 2010). 
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Figura 7. Reparo por excisão de Bases. Esquema das etapas da via de BER, sendo inicialmente identificada a 

lesão na fita, a DNA glicosilase reconhece e retira a base modificada da fita, formando um sítio abásico. A 

endonuclease remove a porção açúcar-fosfato e a enzima fosfodiesterase completa a via. A DNA polimerase 

insere a base correta e a DNA ligase faz as ligações complementares na fita. 

 

Dentre os quase 50 tipos identificados de lesões de base causadas por processos redox, 

a lesão da 8-oxoG é uma das mais abundantes e melhor caracterizada. A 8-oxoG é formada 

em grande quantidade pela reação de diferentes moléculas oxidantes, principalmente o radical 

●
OH e o oxigênio singlete, com o DNA (CADET et al., 2017; WHITE, 2016).  

O reparo de 8-oxoG faz parte de um mecanismo de multi-defesa, o chamado sistema 

GO que compreende as enzimas responsáveis pelo reparo da 8-oxoG em eucariotos que são 

MTH1, MUTYH e OGG1. A enzima MTH1 (ou Mutt) hidrolisa a 8-oxo-dGTP no pool de 

nucleotídeos devolvendo-o para a forma monofosfato de modo que não seja incorporado no 

DNA por polimerases. A enzima OGG1 (ou MutM) e MUTYH (ou MutY) são responsáveis 

pela remoção da 8-oxoG emparelhado com a citosina no DNA ou removendo a adenina na 8-

oxoG e a OGG1 impede a mutagênese por remoção de 8-oxoG, além de atuar no núcleo e nas 
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mitocôndrias. Caso essa oxidação da guanina não seja reparada, a 8-oxoG pode emparelhar 

com adenina e pode causar um pareamento transverso, sendo o ideal G:C e T:A. Quando a 8-

oxoG é inserida na replicação do DNA pode ocorrer quebras de fita dupla, tornando essa lesão 

deletéria (AGUIAR et al., 2013; FURTADO et al., 2012). 

Foi mostrado por (AGUIAR et al., 2013; CERQUEIRA et al., 2017) que a expressão 

heteróloga de MutT em T. cruzi aumenta a resistência do parasito ao estresse oxidativo, 

causado pelo H2O2. 

 

1.5.2. Reparo por excisão de nucleotídeos (NER) 

 

No reparo de DNA um dos principais mecanismos é o reparo de excisão de 

nucleotídeos - NER, sendo o mecanismo mais versátil para reparar lesões que modificam a 

conformação tridimensional do DNA, tais como adutos de cisplatina, lesões induzidas por 

radiação UV, (dímeros de pirimidinas) e alquilação de aldeídos longos (HOEIJMAKERS, 

2009).  

 Esta via é controlada por duas sub vias principais: a primeira que atua em todo o 

genoma e na cadeia não transcrita de genes ativos, chamada de reparo global do genoma - 

GGR (do inglês “Global Genome Repair”), e a segunda via é a de reparo acoplado à 

transcrição - TCR (do inglês “Transcription-Coupled Repair”)  que é ativada quando um 

lesão ocorre em genes que estejam sendo transcritos, permitindo que a região transcrita de 

genes ativos, tenha maior prioridade para ser reparado do que o restante do genoma 

(HOEIJMAKERS, 2009) 

 O mecanismo GGR-NER passa por várias etapas no reparo, sendo que inicialmente 

ocorre a detecção da distorção na fita de DNA, realizado por XPC e HR23B ou pelo 

complexo DB1/XPE-DDB2. Após reconhecer a região, a enzima helicase XPB e XPD 

promove a abertura da hélice de DNA, separando em duas fitas simples pelo complexo 

TFIIH. Posteriormente, realiza o recrutamento de XPA, juntamente com as três subunidades 

de proteína A (RPA) de replicação heterotrimérica, com isso, o ocorre o corte do DNA pela 

endonuclease XPG (lado 3’ da lesão) e pelo heterodímero XPF-ERRC1 (lado 5' da lesão). A 

DNA polimerase é responsável por polimerizar uma nova fita de DNA e a enzima DNA 

ligase liga este segmento de DNA, pela ligase III ou pela ligase I (em células replicativas 

ativas)(figura 8) (COSTA et al., 2003; MORAES, 2012). 
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Figura 8. Reparo por excisão de Nucleotídeos. Esquema das etapas da via de NER, sendo inicialmente 

identificada a distorção na fita de DNA, a helicase realiza a abertura da fita na região danificada. A endonuclease 

cliva a porção de nucleotídeos e pelo heterodímero. A DNA polimerase sintetiza a fita de DNA complementar e 

a DNA ligase faz as ligações na fita. 

 

 O TCR-NER tem um mecanismo semelhante ao GGR-NER, mas difere nos passos 

iniciais de reconhecimentos das lesões, porque falta os complexos XPC e DDB1. O TCR-

NER é ativado quando ocorre o bloqueio da RNA polimerase II, que posteriormente recruta 

CSA, CSB e XAB2. As seguintes etapas são realizadas pelo complexo TFIIH como no GGR 

(HOEIJMAKERS, 2009). 

 Apesar da sequência compartilhada pelas proteínas NER eucarióticas ser bastante 

conservada, nem todos os genes que codificam essas proteínas são encontrados entre os 

grupos filogenéticos distantes. No genoma dos tripanossomatídeos compreende a maioria dos 

elementos da via de NER. Em T. cruzi, por exemplo, XPB e DDB1 aparecem duplicadas, já 

outros como o XPA não foram identificados nos tripanossomatídeos. A etapa de ligação das 
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bases nas fitas é possível que sejam diferentes, pois os tripanossomatídeos não possuem a 

DNA ligase III, que junto com XRCC1 desempenham um papel importante na etapa final da 

via. Entretanto, como os seus genomas codificam a ligase I, pode ser possível que a etapa de 

ligação seja realizada exclusivamente por esta proteína nesses parasitos. Além de outras 

enzimas como DDB2, que interage com DDB1 e reconhece lesões induzidas por UV e RPA3, 

também não foram identificados no genoma dos tripanossomatídeos (PASSOS-SILVA et al., 

2010). 

 Pesquisadores mostraram que em T. brucei o complexo TFIIH contém duas 

subunidades específicas (TSP1 e TSP2), que são indispensáveis para a viabilidade parasitária 

e transcrição do gene spliced leader (SL) (GÜNZL 2009). Essas subunidades também estão 

presentes nos genomas de T. cruzi e L. major. Essa característica pode implicar que o TCR 

poderia ser uma dos mecanismos mais importantes envolvidos no reparo de DNA nesses 

parasitos (LEE, 2009; MARTINEZ-CALVILLO et al., 2010).  

 Essa ausência de CSA, indica que TCR difere dos mecanismos utilizados no TCR dos 

eucariotos superiores. De acordo com Passos-Silva, a superexpressão da DNA polimerase ɳ 

(Polɳ) de T. cruzi, envolvida na síntese de translesão de dímeros de pirimidina e a 

superexpressão ou haploinsuficiência de RAD51, uma proteína chave em HR, não confere 

proteção contra radiação UV, o que poderia sugerir que as lesões induzidas por UV são 

reparadas antes da célula entrar na fase S. Juntamente com esses dados, acredita-se que em T. 

cruzi as lesões que causam distorções de DNA são facilmente detectadas e reparadas por 

TCR, pois a grande maioria dos genes são transcritos constitutivamente (PASSOS-SILVA et 

al., 2010). 

  

1.6. O proteassomo em Trypanosoma cruzi 

 

O complexo ubiquitina-proteassomo é responsável por grande parte da degradação de 

proteínas em eucariotos. O proteassoma 26S, que é formado pela junção do complexo 19S 

regulador e do complexo catalítico 20S. Juntos os complexos atuam controlando e  destruindo 

proteínas danificadas e proteínas dobradas de forma anormal, bem como múltiplos processos 

celulares (TANIGUCHI, 2007; WELCHMAN et al., 2005). 

O proteassomo 26S é uma maquinaria de degradação que contém um núcleo catalítico 

20S e um ou dois 19S, que se associam com as estruturas terminais da partícula central em 



 

22 

forma de barril. O 26S tem como função, o reconhecimento da cadeia poliubiquitinada, 

desdobramento do substrato e translocação do substrato para o sítio ativo, onde ocorre a 

degradação (figura 9) (MUÑOZ et al., 2015; TANAKA, 2009).  

Figura 9. Complexo proteassomo-ubiquina. A figura a esquerda representa o proteassoma 20S, composto por 

quatro anéis superpostos com sete subunidades alfa distintas compondo os anéis mais externos, e 7 subunidades 

beta distintas, compondo os anéis internos, sendo que as subunidades β1, β2 e β5 possuem atividades 

semelhantes à caspase, tripsina e quimiotripsina. O proteassomo 19S e 20S se unem para formar o complexo 26S 

do proteassomo com gasto de ATP. A ubiquitina se liga na proteína sinalizando ao complexo proteassomo a 

proteína alvo, o reconhecimento da cadeia poliubiquitinada, ocorrendo o desdobramento da proteína e 

translocação da proteína pelo interior do proteassomo, onde ocorre a quebra da proteína em peptídeos e 

posteriormente a dissociação da estrutura do proteassomo. 

 

O proteassomo 20S é uma estrutura cilíndrica montada por 28 subunidades de proteína em 

formato de barril, sendo que os dois anéis α externos e dois anéis β internos, ordenados como 

α 1-7, β 1-7, β 1-7, α 1-7. As subunidades β1, β2 e β5 possuem atividade proteolítica do tipo 

caspase, tripsina e quimiotripsina (MUÑOZ et al., 2015; TANAKA, 2009). 

O proteassomo exerce um papel fundamental na homeostase celular dos parasitos de 

diversas espécies, como T. brucei (HUA., 1996),  T. cruzi (GONZÁLEZ, 1996) e Toxoplasma 

gondii (SHAW, 2000). Alguns inibidores de proteassomo, como MG132 (N-carbobenzoxyl-

Leu-Leu-leucinal), mostraram ser eficientes em T. cruzi e inibem em 50% a transformação 

das formas tripomastigota para amastigota quando foi adicionado ao meio de cultivo 

(GONZÁLEZ, 1996). 
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A renovação de proteínas chamada de “turnover”, na forma tripomastigota é dependente 

da via proteassoma-ubiquitina, sendo intensificado durante a transformação para amastigota. 

Durante a inibição do proteassomo diversas mudanças morfológicas ocorrem na fases da 

metaciclogenese em T. cruzi, sendo possível observar a dependência da ubiquitina e do 

proteassomo (DIEGO et al., 2001; GONZÁLEZ, 1996). 

A ubiquitina (Ub) possui um sinal regulatório versátil e reversível, que controla a 

degradação das proteínas através da ligação de uma molécula única, (monoubiquitinação, 

mono-UB) ou como uma cadeia de Ub (poliubiquitinação, poli-ub), e também modifica a 

localização subcelular e a atividade catalítica das proteínas, sendo utilizadas como sinais 

regulatórios. Além de regular a degradação de proteínas pelo proteassomo, regula a estrutura 

da cromatina, metabólitos de ácidos nucleicos ou autofagia (TANIGUCHI, 2007; 

WELCHMAN et al., 2005). 

A atividade da ubiquitina depende de enzimas capazes de controlar toda dinâmica, como 

pela enzima de ativação (E1), de conjugação (E2) e a ubiquitina ligase (E3) que são 

necessárias para sua ligação covalente com a proteína alvo e para catalisar a remoção e 

ciclagem por meio de enzimas desubiquitinase (DUB, do inglês “desubiquitinating enzyme”) 

(TANIGUCHI, 2007; WELCHMAN et al., 2005). 

Tripanossomatídeos como T. cruzi, Leishmania ssp e T. brucei ssp., possuem a sequência 

genômica e a funcional do proteassomo muito semelhantes, sendo possível selecionar um alvo 

conservado entre os três parasitos. Sendo assim, o desenho de uma única droga capaz de 

modular a atividade do proteassomo se torna um importante candidato para um tratamento das 

três doenças (KHARE et al., 2016b). 

A proposta deste projeto é avaliar em cultura o comportamento do T. cruzi frente a 

inibição do proteassomo e acúmulo de proteínas poliubiquitinadas para mensurar a correlação 

entre danos ao DNA induzidos por peróxido de hidrogênio e crotonaldeído, a fim de 

contribuir para o entendimento da via de NER no reparo de DNA do T. cruzi.  
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Objetivos 

 

2. Objetivo Geral 

 

Avaliar o papel do complexo ubiquitina-proteassomo em T. cruzi frente à indução de 

danos no DNA e oxidação de proteínas como um potencial alvo farmacológico. 

 

2.1.  Objetivos específicos 

 

 Avaliar a citotoxicidade  de H2O2 e crotonaldeído em T. cruzi da cepa CL Brener 

na forma epimastigota  

 

 Avaliar a citotoxicidade  de H2O2 e crotonaldeído em T. cruzi epimastigota da cepa 

CL Brener frente à inibição do proteassomo e do acúmulo de proteínas 

ubiquitinadas 

 

 Avaliar a progressão do ciclo celular em parasitos tratados com H2O2 e 

crotonaldeído frente à inibição do proteassomo e do acúmulo de proteínas 

ubiquitinadas. 
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Materiais e Métodos 

 

3. Materiais e métodos 

 

O presente trabalho foi desenvolvido em parceria no Laboratório de Doenças de Chagas 

(LADOC) do NUPEB e no Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular (LBBM) do 

ICEB II na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

3.1. Cultivo da cepa de Trypanosoma cruzi  

 

Neste estudo, foram utilizadas culturas de Trypanosoma cruzi do clone CL Brener. O 

parasito foi cultivado no Laboratório de Doenças de Chagas (LADOC) da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP). Os parasitos foram previamente genotipados antes do início 

dos experimentos para a confirmação da cepa. 

 Os parasitos na forma epimastigota foram cultivados em garrafas de cultura celular e 

mantidos a 28
o
C por passagens regulares em meio LIT (do inglês liver infusion-tryptose: 

NaCl (Synth, SP, BR), glicose (Biotec, SP, BR), KCl (Synth, SP, BR), Triptose (DIFCO, NJ, 

EUA), Infuso bovino (DIFCO, NJ, EUA), Na2HPO4 anidro (Synth, SP, EUA), hemina; pH 

7,2) autoclavado e suplementado com 10% de soro fetal bovino (VitroCell, SP, BR) inativado 

e 0,2 g/L de estreptomicina (VitroCell, SP, BR). As passagens da cultura foram realizadas 

semanalmente, exceto quando os parasitos seriam submetidos aos experimentos, sendo 

necessário mantê-los em fase exponencial de crescimento.  

 Para os experimentos, a cultura era acompanhada por uma semana em crescimento 

logarítmico,  1x10
7
 células/mL foram aliquotadas para cada ponto e a expansão avolumada 

em meio LIT para o número de amostras de cada experimento, sempre mantendo a fase 

exponencial. Todos os experimentos descritos abaixo foram realizados em triplicata e as 

contagens feitas na câmara de Newbauer, usando corante vital (eritrosina) para diferenciar as 

células vivas e mortas. 
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3.2. Ensaios de toxicidade de H2O2 e crotonaldeído 

 

Para o tratamento com H2O2 (Dinâmica, SP, BR) e crotonaldeído (Sigma-Aldrich, 

Darmstadt, ALE), a cepa era acompanhada por 7 dias para comprovar seu crescimento 

exponencial, posteriormente foi iniciado o experimento com 1x10
7
 parasitos/mL. Inicialmente 

antes dos tratamentos, os parasitos foram centrifugados a 1008 x g, por 10 minutos, 4ºC, em 

seguida ressuspendidos em PBS (do inglês Phosphate-bufferid saline- Na2HPO4 Anidro 

(Vetec, RJ, BR), KH2PO4 (Vetec, RJ, BR) e  NaCl (Vetec, RJ, BR) 1x estéril, sendo mantida a 

quantidade de 1x10
7 

parasitos/mL.  Os parasitos foram tratados com H2O2 e crotonaldeído por 

20 minutos à 28ºC, após esse período centrifugados na mesma condição acima (CERQUEIRA 

et al., 2017). As concentrações de H2O2 testadas foram 250 µM, 100 µM, 75 µM, 50 µM, 25 

µM e 10 µM em PBS, a solução estoque de peróxido foi dosada em todos os tratamentos no 

espectrofotômetro antes de cada experimento. As concentrações de crotonaldeído testadas 

foram de 500 µM, 250 µM, 100 µM, 50 µM, e 10 µM em PBS. Em seguida o PBS foi 

descartado e o pellet ressuspendido em meio LIT, mantendo a quantidade de 1x10
7
 

parasitos/mL. Os tratamentos foram aliquotados em microtubos, sendo 1 mL de cultura em 

cada tubo. Os tubos foram vedados com parafilm e mantidos deitados. Os tratamentos foram 

contados em câmara de Newbauer nos períodos de 24 h e 72 h após os tratamentos. 

 

3.3. Ensaios de toxicidade de inibidor de proteassomo e acumulador de proteínas 

ubiquitinadas 

 

 Para os ensaios de toxicidade utilizando o inibidor de proteassomo (PSI, do inglês 

Proteasome Synthetic Inhibitor, Calbiochem, Darmstadt, ALE) que atua inibindo o complexo 

20S do proteassomo, foram testadas nas concentrações de 0,4 µM, 0,2 µM, 0,15 µM e 0,05 

µM diluído em Dimetilsulfóxido (DMSO) (Merck, Darmstadt, ALE). Para a droga 

acumuladora de proteínas poliubiquitinadas (PR-619, Sigma-Aldrich, Darmstadt, ALE) que 

atua inibindo as chaperonas, foram testadas as doses de 10 µM, 5 µM, 2,5 µM, 1,0 µM e 0,5 

µM. Os testes foram realizados com 1x10
7
 parasitos/mL nas mesmas condições dos 

experimentos acima descritos .   
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3.4. Ensaios de toxicidade de H2O2 e crotonaldeído na presença de PSI e PR-619 

 

Após a padronização das dosagens não letais ao parasito,  foi realizado o tratamento  

conjunto de H2O2 e crotonaldeído com o inibidor PSI e acumulador de proteínas 

ubiquitinadas. Os tratamentos foram realizados utilizando 50 µM e 75 µM de H2O2  e 50 µM 

e 250 µM de crotonaldeído, conforme protocolo descrito no item 3.2. Após o tratamento de 

H2O2 e crotonaldeído, foi acrescentado o inibidor PSI nas doses de 0,05 µM, 0,10 µM e 0,15 

µM e proteínas ubiquitinadas 5 µM e 10 µM em meio LIT. Para cada tratamento realizado os 

parasitos foram acompanhados no período de 24h e 72h, sendo as contagens realizadas em 

câmara de Newbauer para acompanhar o crescimento. 

 

3.5. Preparação da fração enriquecida de proteassoma 

 

Para análise do proteassomo de T. cruzi foram utilizadas as amostras coletadas após 2 

h, 24 h e 72 h dos tratamentos com peróxido de hidrogênio e o inibidor PSI. Inicialmente, 

para a lise, cada amostra em estudo foi homogeneizada em 1 mL de tampão 20S (Tris-HCl 25 

mM pH=7,5 (Bio-Rad, CA, EUA); DTT 1 mM (GE Healthcare, BR), Glicerol 10% 

(Invitrogen, MA, EUA), EDTA 1 mM (Sigma-Aldrich, Darmstadt, ALE), coquetel de 

inibidor de protease 10 mM (Calbiochem, Darmstadt, ALE) e deixado em banho de gelo. As 

amostras foram homogeneizadas no vórtex por 60 segundos com intervalo de 60 segundos no 

gelo, o procedimento foi repetido 3 vezes para cada amostra.  

A seguir, as amostras foram centrifugadas por 30 minutos a 10.000 x g e o pellet 

descartado. Posteriormente, o sobrenadante foi centrifugado por 1 hora a 20.000 x g. Em 

seguida, o precipitado foi novamente descartado e o sobrenadante armazenado. A 

determinação da concentração proteica presente no extrato bruto foi realizada utilizando o 

método do bicinchoninic acid (BCA- Sigma-Aldrich, Darmstadt, ALE), segundo 

especificações do fabricante.  

 

3.6. Medida da atividade peptidásica do proteassomo 20S 

 

Nos ensaios da atividade proteolítica exógena foi utilizado substrato fluorogênico 

Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-metilcumarina (Sigma-Aldrich, Darmstadt, ALE) para a 
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determinação da atividade semelhante a quimotripsina do proteassomo na fração citosólica 

(extrato bruto) das formas epimastigotas do T. cruzi. 

As dosagens foram realizadas utilizando 5 µg de proteínas totais e 13 µM do substrato 

fluorogênico. O tampão utilizado foi 50 mM Tris-HCl pH 8,0 (Bio-Rad, CA, EUA), 10 mM 

MgCl2  (Vetec, RJ, BR) e 1 mM DTT (GE Healthcare, BR). O ensaio foi realizado em volume 

final de 200 µL com incubação de 30 minutos a 37°C. A reação foi interrompida pela adição 

de 2 mL de etanol. As leituras fluorimétricas foram realizadas nos comprimentos de onda 380 

nm de excitação e 440 nm de emissão usando o leitor multicanal de placas Victor, 

PerkinElmer. 

 

3.7. Lise celular para extrato total de proteínas para eletroforese 

 

Após os tratamentos os parasitos foram centrifugados a 1008 x g por 10 minutos a 

4°C, o sobrenadante descartado e o pellet ressuspendido em  300 µL de tampão de lise (50 

mM Tris pH 7,4 (Bio-Rad, CA, EUA); 150 mM NaCl (Vetec, RJ, BR); 1% Triton X-100 

(Sigma-Aldrich, Darmstadt, ALE) e inibidor de protease (1:500). A suspensão foi 

homogeneizada com pipeta e incubado por 30 minutos no gelo. Posteriormente, as amostras 

foram centrifugadas por 10 minutos à 16.000 x g. O sobrenadante foi coletado e a dosagem de 

proteína foi realizada pelo método de Bradford, utilizando albumina bovina para curva de 

calibração. 

 

3.8. SDS-PAGE e ensaios de Western Blot  

 

Na etapa da eletroforese que consiste na separação das proteínas em gel de 

poliacrilamida conforme o seu peso molecular, utilizamos 9 µg de amostra adicionado ao 

tampão de amostra 4:1(Tris-HCl 0,5 M pH 6,8 (Bio-Rad, CA, EUA), Glicerol, SDS 10% 

(NEON, SP, BR), Mercaptoetanol (Sigma-Aldrich, Darmstadt, ALE), azul de bromofenol 

(Bio-Rad, CA, EUA). As amostras foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida 

10%, SDS, juntamente com o padrão de peso molecular (Bio-Rad, CA, EUA). A corrida foi 

realizada com a corrente de 40 A por 1 hora e 30 min. Ao final, o gel foi colocado em solução 

fixadora (ácido acético 10%  e etanol 40% (NEON, SP, BR) pelo período de 16 horas, sendo, 
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posteriormente, colocado por Commassie Blue (Sigma-Aldrich, Darmstadt, ALE) por 

aproximadamente 30 minutos.  

O Western Blotting foi utilizado para detecção de proteínas ubiquitinadas. As 

proteínas separadas por eletroforese foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose 

(Bio-Rad, CA, EUA) e submetidas a 210 mA por 1h e 30 min. Após a transferência, a 

membrana foi bloqueada com 5% de albumina em solução de PBS-Tween 20 0,1% (Sigma-

Aldrich, Darmstadt, ALE) por 16 h a temperatura ambiente. A membrana foi lavada com 

PBS-Tween 20 0.1% 3 vezes e posteriormente incubada com o anticorpo primário anti-

ubiquitin (Abcam, Cambridge, BR) por 2 horas a 20ºC. A membrana foi lavada 3x com PBS-

Tween 20 0,1% e então, incubada o anticorpo secundário anti-Rabbit IgG (Sigma-Aldrich, 

Darmstadt, ALE), diluída 1/2500 por 4 hora a 20ºC. Posteriormente, a reação foi revelada no 

filme fotográfico (Carestream, NY, EUA).  

 

3.9. Análise do ciclo celular do T. cruzi 

 

As amostras foram inicialmente contabilizadas para a curva de sobrevivência e em 

seguida centrifugadas à 1008 x g, por 10 min à 4ºC, o sobrenadante foi descartado e o pellet 

lavado com 1 mL de PBS estéril, foi centrifugado novamente e o pellet ressuspendido com 

etanol 70%. Após o preparo, a solução foi armazenada no freezer -20ºC por 16 horas. 

Após esse período, a amostra foi centrifugada nas mesmas condições, lavada com 

PBS, centrifugada, ressuspendida no escuro com 1 mL do Mix PBS/RNAse A/IP (10 µg/mL 

de RNAse A (Invitrogen, MA, EUA) e 10 µg/mL de iodeto de propídeo (IP) Sigma-Aldrich, 

Darmstadt, ALE) e incubada à 37ºC por 30 min no escuro. Em seguida,  as amostras foram 

aliquotadas e mantidas no escuro para a leitura por citômetro de fluxo (BD FACSCalibur – 

BD Bioscience). As analises foram realizadas no software FlowJo v10. O ciclo celular foi 

analisado nos períodos de 4H, 24H e 72H após os tratamentos com PSI, PR-619, H2O2 e 

crotonaldeído. 

 

3.10. Análise estatística 

 

As análises estatísticas deste trabalho foram realizadas utilizando o software GraphPadPrism 

6 (GraphPad Software Inc., CA, EUA). Os resultados foram analisados por ANOVA. Os 
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dados não paramétricos foram submetidos à análise de Kruskal-Wallis e a comparação de 

medianas foi realizada pelo método de Dunn´s. As variações da mediana foram significativas 

com valor de P < 0,05. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Teste de sensibilidade do parasite com H2O2 e Crotonaldeído 

 

Diante da importância das vias de reparo de BER e NER, na resposta aos danos 

induzidos por oxidação e alquilação de bases, formados durante processos metabólicos do 

parasito, bem como nas respostas imunológicas do hospedeiro em ataque ao parasito, 

procuramos neste trabalho entender o papel do proteassomo como um possível alvo 

biotecnológico frente a mecanismos de indução e reparo de DNA induzidos por drogas 

promotoras de oxidação e alquilação.  

Para isso, inicialmente realizamos testes de toxicidade com a cepa CL Brener na forma 

epimastigota em diferentes dosagens de H2O2  com a finalidade de induzir processos redox no 

parasito. Além disso, utilizamos crotonaldeído, um aldeído formado como produto final de 

lipoperoxidação, que causa alquilação nas bases nitrogenadas e também em aminoácidos 

(MEDEIROS, 2009).  

Inicialmente, antes de cada experimento os parasitos eram acompanhados por 7 dias 

em crescimento exponencial, como exemplificado no gráfico da figura 10. Para todos os 

experimentos realizados os parasitos eram centrifugados e diluídos em meio LIT ou PBS para 

uma concentração de 1x10
7
 parasitos/mL.  
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Figura 10. Curva de crescimento exponencial logarítmica do T. cruzi. 

 

A toxicidade a H2O2  foi realizada em concentrações que variaram entre 10 µM e 1 

mM conforme descrito em materiais e métodos (item 3.2). Após os tratamentos foram 

realizadas contagens nos períodos de 24, 48 e 72 horas.  

A partir da análise dos resultados apresentados na figura 11A  podemos observar que 

H2O2  é tóxico a partir de 100 µM nas doses testadas. É interessante notar que entre as doses 

de 50 e 100 µM a taxa de sobrevivência reduz de 100% para 0 e que esta morte se dá de 

forma rápida, antes de 24h após a exposição.  

A sensibilidade do T. cruzi epimastigota da cepa CL Brener a doses superiores a 100 

µM de H2O2 já foi descrito na literatura (AGUIAR et al., 2013).  Além disso, é conhecido que 

perfis diferentes de indução de morte celular, via necrose (500 µM) e apoptose (50 µM) são 

acionados em diferentes doses de peróxido (BENITEZ et al., 2012), o que justifica a morte 

rápida encontrada em nossos experimentos nas doses acima de 100 µM de H2O2.  

Para o tratamento com crotonaldeído podemos observar um perfil um pouco diferente, 

ou seja, a partir de 100 µM observamos um decaimento progressivo da taxa de sobrevivência 

dos parasitos e morte total em 1 mM. Apesar disso, podemos observar que a morte dos 

parasitos em ambos tratamentos é rápida, cerca de 24h (figura 11B).  Esses dados indicam que 

possivelmente a droga induz apoptose em doses entre 100-500 µM e necrose nas doses acima 

de 500 µM. Os efeitos deletérios de aldeídos produzidos como produto da oxidação da 

membrana plasmática em T. cruzi ainda não foi explorada. Além disso, nenhum trabalho até o 

momento avaliou o nível de lipoperoxidação induzido no parasito durante o burst oxidativo, 

por exemplo. O que é um excelente campo para ser estudado. 

Fase Log ou exponencial 

Fase estacionária 
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Figura 11. Curva de crescimento de  T. cruzi após tratamento com diferentes concentrações de H2O2 e 

crotonaldeído. (A) Parasitos da cepa CL Brener epimastigota foram tratados com  diferentes concentrações de 

H2O2 (250 µM, 100 µM, 50 µM e 25 µM) por 20 min em PBS e a curva de crescimento acompanhada por 24, 48 

e 72h. As doses acima de 50 µM apresentaram alta toxicidade. (B) Tratamento com crotonaldeído nas 

concentrações de 1mM, 500 µM, 250 µM, 100 µM, 50 µM e 10 µM por 20 min em PBS e a curva de 

crescimento acompanhada por 24, 48 e 72h, sendo observado morte significativa nas concentrações acima de 

100 µM. 

 

4.2. Teste de citotoxicidade com diferentes doses do inibidor de proteassomo 

 

Uma vez selecionado as concentrações de H2O2 e crotonaldeído não letais ao parasito, 

partimos para os testes na presença e ausência do inibidor sintético de proteassomo (PSI). A 

partir da curva de crescimento na presença de PSI podemos observar que a partir de 0,05 µM 

o inibidor estabiliza o crescimento do parasito. (Figura 12). 

A 

B 
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Figura 12. Curva de crescimento com teste das concentrações do inibidor de proteassomo. 

Acompanhamento da curva de crescimento da cepa CL Brener epimastigota, frente às diferentes concentrações 

do inibidor de proteassomo acompanhada nos períodos de 1 hora, 24 horas e 72 horas.  Foram usadas as doses de 

0,4µM, 0,2 µM, 0,15 µM e 0,05 µM  do inibidor PSI e DMSO como veículo.   

  

Nos trabalhos realizados por Cerqueira et al., 2017, a dose do inibidor PSI utilizada foi 

de concentração de 0,4 µM, essa dose se mostrou não letal aos parasitos e pouco tóxica, 

diferente de nossos dados em que concentrações acima de 0,05 µM apresenta toxicidade 

significativa em relação ao controle. É interessante destacar que a cepa utilizada  é a mesma 

dos nossos experimentos, que foi previamente genotipada,  e se mostrou mais resistente que a 

utilizada por nós. Dessa forma, notamos que a mesma cepa se comporta de maneira diferente 

entre laboratórios, o que torna os estudos com T. cruzi ainda mais intrigantes e desafiadores. 

Esses dados serão melhor investigados e as diferenças testadas. 

 A inibição do proteassomo já vem sendo estudada por outros autores. O inibidor 

MG132 foi testado  por KHARE et al. 2016  para  inibição do proteassomo em T. cruzi, e em 

outros tripanossomatídeos (Leishmania sp., T. brucei) sendo notável em seus resultados a 

inibição eficiente da proliferação do parasito na forma epimastigota. Neste trabalho as doses 

testadas foram de 0,01, 0,1, 1 e 10 µM.  Neste mesmo trabalho outro inibidor proteolítico 

chamado Bortezomib foi testado e se mostrou também muito eficiente. 

Alguns outros trabalhos utilizando inibidores de proteassomo já foram publicados, 

sendo lactacistina e PSI, que atuam como bloqueadores de metaciclogênese dos parasitos. Os 

pesquisadores comprovaram também, que o proteassomo 20S após purificado e caracterizado, 

indicou que possui atividades semelhantes a tripsina, quimiotripsina e caspase (CARDOSO et 

al., 2008; MUÑOZ et al., 2015). 
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4.3. Avaliação da atividade do proteassomo após inibição com PSI 

 

A atividade do proteossomo 20S foi estipulada por quantificação de fluorescência 

emitida pela hidrólise do substrato fluorogênico específico da atividade de quimotripsina. A 

partir das análises dos resultados podemos observar que a atividade quimotripsina em 

epimastigotas em meio LIT após tratamento com o inibidor de proteassomo PSI na 

concentração de 0,05, 0,1 e 0,15 µM, foi inibida a partir de 24 horas (figura 13). 

  A atividade quimotripsina está relacionada com a degradação de proteínas em 

peptídeos, clivando ligações entre aminoácidos (KHARE, 2016). Além do inibidor de 

proteossomo PSI, ter sido utilizado como controle da reação, já se mostrou eficiente na 

inibição da atividade semelhante a quimotripsina em outros trabalhos já publicados 

(CARDOSO et al., 2008; CERQUEIRA et al., 2017; LEE, 1998). Dessa forma, comprovamos 

a inibição do proteassomo em nosso trabalho, nas amostras com a presença do PSI.  

 

Figura 13: Atividades peptidásicas foram determinadas pela quantificação fluorimétrica da hidrólise 

utilizando o substrato fluorogênico específico Z-Gly-Gly-Arg-AMC-quimotripsina. Os dados representam a 

porcentagem em relação a atividade do controle, sendo os grupos de parasitos analisados com 2 horas e 24 horas 

após a inibição, nas concentrações de 0,05, 0,1 e 0,15 µM. 

 

 A partir da análise da figura 13, podemos observar que atividade do proteassomo na 

amostra sem inibidor (controle) continuou constante nos períodos de 2 horas e 24 horas. Nas 

amostras tratadas com 0,05 µM observamos uma queda de aproximadamente 50% da 

atividade quimotripsina após 24 horas, e nas amostras de 0,1 µM e 0,15 µM observamos um 

decaimento entre 30 a 40% atividade da atividade quimotripsina também após 24 horas. No 
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período de 2 horas após adicionar o inibidor, não houve diferença significativa nas atividades 

em relação aos controles .  

 Nos experimentos realizados por Cerqueira, et. al. 2017, os testes da atividade de 

quimotripsina com o inibidor PSI foi observado um bloqueio total da atividade nas 

concentrações de 0,4 µM, acompanhando o crescimento por 16 dias, sendo que esta dose não 

foi letal ao parasito. Destacamos que novamente houve diferença nos nossos resultados 

utilizando a mesma cepa em relação ao trabalho citado. 

Nós também avaliamos o efeito da inibição do proteassomo na progressão do ciclo 

celular  (fases G1, S e G2) por citometria de fluxo após marcação com iodeto de propídeo.  As 

amostras utilizadas para análise do ciclo celular, foram mantidas em meio LIT com o inibidor 

PSI e acumulador de proteínas ubiquitinadas e  posteriormente analisados nos períodos de 4 

horas, 24 horas e 72 horas. O crescimento através da contagem dos parasitos antes das 

amostras serem analisadas no citômetro também foi acompanhado e corroborou com os dados 

apresentados na figura 14. 

 

 

Figura 14. Histogramas das análises de ciclo celular por citometria de fluxo após marcação com iodeto de 

propídeo.  Amostras da cepa CL Brener epimastigota, foram tratadas com diferentes dosagens de inibidor de 

proteassomo (0,05 µM e 0,2 µM) e conjuntamente com PSI e acumulador de proteínas ubiquitinadas. 
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A análise da figura 14 demonstra que as amostras de T. cruzi  epimastigotas em meio 

LIT não tratados (controle), tratadas com 0,05 uM e em tratamento conjunto de PSI e 

acumulador de proteínas ubiquitinadas apresentaram progressão normal no ciclo celular, 

podendo-se distinguir em todos os tempos avaliados os picos de G1 e G2 e o platô que condiz 

com fase S.  

 Já nos tratamentos realizados com 0,2 µM do inibidor de proteassomo podemos 

observar acúmulo de células em G2. Esses resultados concordam com (CARDOSO et al., 

2008; MUTOMBA; WANG, 1998) que o acúmulo em G2 resulta em inibição do crescimento 

celular e metaciclogênese in vitro. Sendo reforçado que a atividade do proteassomo parece ser 

essencial para a progressão do ciclo celular, regulando a concentração celular de ciclinas na 

divisão de tripanossomatídeos (VAN HELLEMOND; MOTTRAM, 2000; VANHAMME;, 

1995) 

 

4.4. Tratamentos com inibidor de proteassomo na presença de H2O2 e crotonaldeído 

 

Com a ativação das vias de reparo, proteínas específicas são transcritas a fim de atuar 

na remoção dos danos causados. A maioria das lesões induzidas no DNA se não reparadas e 

acumuladas induzem uma série de mecanismos de respostas celulares, chamadas de respostas 

a danos no DNA (HAUER, 2017; JACKSON, 2009). Alguns destes mecanismos são os de 

indução de morte celular (KIM, 2005). Alguns trabalhos têm demonstrado e direcionado as 

buscas por mecanismos de inibição e ou ativação de vias de reparo de DNA como tratamento 

de doenças como o câncer e tuberculose, por exemplo (REICHE, 2017; SHANBHAG, 2018). 

 Recentemente um importante trabalho mostrou que a inibição do proteassomo é 

altamente tóxico em tripanossamatídeos (KHARE et al., 2016a). Adicionalmente a isso, um 

segundo trabalho mostrou que o proteassomo está possivelmente envolvido no reparo de 

DNA por recombinação homóloga. Uma via que está envolvida na remoção de quebras duplas 

no DNA, principalmente. Neste trabalhos os autores induziram danos ao DNA por radiação 

gama que induz radiólise da água e geração de grandes quantidades de 
●
OH (CERQUEIRA et 

al., 2017).  

No entanto, T. cruzi não está sujeito no seu ambiente e ou durante o processo de 

infecção a grandes quantidades de radical hidroxila e indução de quebras duplas. Por essa 

razão decidimos avaliar o efeito da inibição do proteassomo frente substâncias 
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biologicamente relevantes ao parasito e potencialmente encontrar um real alvo biotecnológico 

de atuação. 

Inicialmente testamos o efeito do tratamento conjunto de inibidor na menor dose 

testada (0,05 µM) e as drogas que promovem processos redox e mecanismos de alquilação em 

concentrações não tóxicas. No entanto, como observamos na figura 15 não houve diferença 

significativa na curva de crescimento do parasito e o efeito sinergístico não foi observado.  

Em parte, esses resultados podem ser explicados pela não inibição total do proteassomo, que 

mesmo menos ativos são capazes de efetuar seus mecanismos e, pela capacidade do parasito 

de tolerar altos níveis de lesões de maneira muito eficiente. 

 

               
Figura 15. O efeito da inibição do proteassomo após tratamento com crotonaldeído e H2O2. Indução de 

morte celular da cepa CL Brener epimastigota, após tratamentos com 50 µM de H2O2 e 50 µM de  crotonaldeído  

na presença de PSI 0,05 µM, após 72h. Análise estatística Two way ANOVA. 
 

A partir dos resultados acima discutidos, realizamos outros testes com doses maiores 

do inibidor de proteassomo, 0,1 µM (figura 16A), apesar de não apresentar diferenças 

significativas na atividade quimotripsina, quando comparada com as demais dosagens (Figura 

13). Além disso, realizamos testes com uma dose maior de H2O2 75 µM, e não observamos 

efeito complementar das duas drogas, apesar de detectarmos certa toxicidade do peróxido 

(figura 16B). 
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Figura 16. Curva de crescimento de T. cruzi após tratamentos de H2O2 na presença inibidor de 

proteassomo 0,1 µM. Curva de crescimento da cepa CL Brener epimastigota, após tratamentos utilizando 50 

µM e 75 µM de H2O2 associado ao inibidor de proteassomo nas concentrações de 0,1 µM. A contagem foi 

realizada no período de 24 horas e 72 horas após o tratamento e inibição. 

 

Uma vez que não observamos nenhum efeito adicional nos mecanismos de toxicidade 

induzidos pela inibição do proteassomo nas doses de 0,05 e 0,1 µM frente aos danos 

induzidos por H2O2 e crotonaldeído e por termos referência dos resultados publicados por 

CERQUEIRA, 2017 que obteve efeito da inibição do proteassomo em doses superiores, 

resolvemos testar o efeito do tratamento dos parasitos com 0,15 µM de PSI. 

 Na figura 17 apresentamos os tratamentos dos parasitos nas doses de 0,1 e 0,15 µM na 

presença de 50 µM de H2O2. Podemos observar pela análise da curva de crescimento dos 

parasitos que apesar da toxicidade induzida pelos tratamentos individuais, o tratamento 

conjunto de PSI 0,15 µM e H2O2 50 µM reduziu significativamente o crescimento dos 

parasitos. 

 

A 

B 
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Figura 17.  Curva de crescimento da cepa CL Brener epimastigota, após tratamentos com H2O2 (50 µM) e  

associado ao inibidor de proteassomo nas concentrações de 0,15 µM. A contagem foi realizada no período de 

24 e 72 horas após o tratamento e inibição. 

 

 

Para o tratamento utilizando crotonaldeído, testamos inicialmente dois valores do 

inibidor de 0,05 e 0,1 µM, assim como para os tratamentos de H2O2. Observamos que o 

crescimento do parasito nas doses testadas ficou próxima ao controle. (figura 18).  Dessa 

forma, avaliamos que o proteassomo, nas doses testadas, não afeta no crescimento do parasito 

quando associado a doses baixas do alquilante. 

 

Figura 18. Curva de crescimento da cepa CL Brener epimastigota, após tratamentos utilizando 50 µM de  

crotonaldeído associado ao inibidor de proteassomo nas concentrações de 0,05 e 0,1 µM. A contagem foi 

realizada no período de 72 horas após o tratamento e inibição. 

  

Sendo assim, resolvemos desafiar o parasito com doses maiores de PSI e 

crotonaldeído. Para isso testamos as concentrações de PSI 0,10 e 0,15 µM e crotonaldeído 

250 µM. Nossos dados, diferente do observado para H2O2, não resultou em efeito sinergistico 
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da inibição do proteassomo e modificações em DNA e proteínas por mecanismos de 

alquilação (figura 19). 

 

Figura 19.  Curva de crescimento da cepa CL Brener epimastigota, após tratamentos com crotonaldeído 

(250 µM) associado ao inibidor de proteassomo nas concentrações de 0,1 e 0,15 µM. A contagem foi 

realizada no período de 24 e 72 horas após o tratamento e inibição. 

 

4.5. Tratamentos com acumulador de proteínas ubiquitinadas  

 

Uma vez que uma das principais funções já descritas para função do proteassomo é a 

degradação de proteínas ubiquitinadas (MUÑOZ et al., 2015). Realizamos experimentos com 

uma droga que impede que proteínas ubiquitinadas sejam degradadas pelo proteassomo, 

acumulando-as no citosol. Sendo assim, poderíamos responder à pergunta se a redução do 

crescimento induzida nos parasitos por inibição do protassomo é pelo acúmulo de proteínas 

ubiquitinadas.  

Para isso, realizados inicialmente testes de toxicidade da droga  PR-619 nas dosagens 

de 0,5 a 10  10 µM e observamos, como apresentado na figura 20, que apenas a concentração 

de 10 µM apresenta uma queda no crescimento maior que 50% após 72h do tratamento. 

 

Figura 20. Teste de toxicidade do acumulador de ubiquitina (PR-619). Acompanhamento do crescimento da 

cepa CL Brener epimastigota, frente às diferentes concentrações do acumulador de ubiquitina 72 horas após o 

tratamento. 
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4.6. Western blotting de acúmulo de proteínas ubiquitinadas 

 

Com o propósito de confirmar nossos resultados anteriores, acerca do acúmulo de 

proteínas ubiquitinadas após os tratamentos com PR-619, realizamos o teste que indica o 

acúmulo de proteínas ubiquitinadas por western blotting. Utilizamos um anticorpo específico 

anti-ubiquitina para revelar proteínas ubiquitinadas nos períodos de 2 horas e 24 horas  após 

os tratamentos (figura 21). Nossos resultados, apesar de preliminares, demonstraram um 

acúmulo de proteínas ubiquitinadas com 2 e 24 horas após os tratamentos.  

CARDOSO et al. 2010 reportaram que a adição de  ubiquitina e ATP em amostras da 

cepa CL Brener epimastigotas  não resulta em aumento da atividade proteólise, sugerindo que 

não conduziu a uma nova rodada de ubiquitinação, pois a ubiquitina adicionada não foi 

utilizada permanecendo acumulada. Reforçando esses dados, comprovaram a ausência de 

ubiquitinas livres nas amostras utilizadas, indicando apenas acúmulo de proteínas 

ubiquitinadas. 

 

 

Figura 21. Western blotting do gel com amostras da cepa CL Brener epimastigota com o acumulador de 

proteínas ubiquitinadas no tempo de 2 horas e 24 horas. A membrana foi incubada com soro anticorpo anti-

ubiquitina e foi possível identificar nas bandas o acúmulo de proteínas ubiquitinadas no período de 2 horas e 24 

horas com as concentrações de 5,0 e 10 µM de PR-619. 
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4.7. Tratamentos com acumulador de proteínas ubiquitinadas na presença de H2O2 e 

crotonaldeído 

 

 Para avaliar se a morte dos parasitos está relacionada com o acúmulo de proteínas 

ubiquitinadas aplicamos o acumulador de ubiquitina na dose de 5 µM associado ao tratamento 

de H2O2 (50 µM) e crotonaldeído (10 e 50 µM). Nossos dados mostraram que para as doses 

testadas não houve modificação no crescimento dos parasitos (figura 22). 

 

Figura 22. O efeito do acúmulo de proteínas ubiquitinadas após tratamento com H2O2 e crotonaldeído. 

Curva de crescimento da cepa CL Brener epimastigota, com os tratamentos utilizando 50 µM de H2O2 e 50 µM e 

10 µM de crotonaldeído. As culturas foram contadas nos períodos de 24h e 72h após os tratamentos. 

 

Em seguida, realizamos os mesmos experimentos acima descritos utilizando doses 

maiores de PR-619 e  H2O2 (75 µM) e crotonaldeído (50 µM). Nossos resultados mostram que 

mesmo em doses maiores do acumulador não houve maior efeito na toxicidade apresentada 

pelos tratamentos genotóxicos (figura 23A e B). 
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Figura 23. Toxicidade do tratamento de  peróxido e crotonaldeído com acumulador de proteínas 

ubiquitinadas (PR-619). (A) Tratamentos com 75 µM de H2O2 na presença de 5 e 10 µM de PR-619, neste 

experimento os tratamentos com PSI foram usados como controle dos experimentos. (B) Tratamento utilizando 5 

e 10 µM de PR-619 associado a 50 µM de crotonaldeído.  

 

A partir dos resultados acima apresentados, realizamos outro teste com as drogas 

associadas, inibidor de proteassomo e acumulador de proteínas ubiquitinadas (figura 24) e 

nenhum efeito foi observado. Nossos dados de maneira conjunta mostram que o acúmulo de 

proteínas ubiquitinadas não é a responsável pela morte induzida pelo proteassomo nas 

condições testadas. 

 

B 

A 
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Figura 24. O efeito do acúmulo de proteínas ubiquitinadas e com inibição do proteassomo após 

tratamento com H2O2e crotonaldeído. Curva de crescimento da cepa CL Brener epimastigota, com os 

tratamentos utilizando 50 µM de H2O2 e 50 µM de crotonaldeído na presença de PSI (0,05 µM), PR-619 (5 µM) 

e PSI (0,05 µM) e  PR-619 (5 µM) juntos. As culturas foram contadas nos períodos de 24h e 72h após os 

tratamentos. 

 

4.8. Western blotting de acúmulo de proteínas ubiquitinadas 

 

Por fim, realizamos um experimento preliminar com a cepa CL Brener a fim de avaliar 

se de fato está ocorrendo o acúmulo de proteínas ubiquitinas nos parasitos após tratamento 

com H2O2 e proteassomo inibido. Nossos dados não apresentam diferenças entre tratamentos 

e controles. Já, nos períodos após 24 horas foi notável a presença de várias proteínas 

ubiquitinadas em diferentes pesos moleculares tanto nas amostras controles assim como nas 

tratadas (figura 25).   

De maneira geral nossos dados apontam que a atividade do proteassomo relacionada 

com a degradação de proteínas ubiquitinadas não é de fato  a responsável pela morte dos 

parasitos. Ou seja, que o acumulo de proteínas ubiquitinadas, não removidas não é a principal 

responsável pela morte dos parasitos.  
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Figura 25. Western blot do gel com amostras da cepa CL Brener epimastigota com o tratamento de H2O2 

com/sem PSI no tempo de 2 horas e 24 horas. A membrana foi incubada com soro anticorpo anti-ubiquitina e 

foi possível identificar poucas bandas com acúmulo de proteínas ubiquitinadas no período de 2 horas e um 

aumento de proteínas ubiquitinadas com 24 horas com o proteassomo inibido. 

 

5. Considerações finais 

 

O Trypanosoma cruzi está constantemente exposto a fatores que lesionam 

biomoléculas, sendo elas lipídeos, proteínas e DNA. Essas lesões podem ser causadas por 

fatores exógenos e endógenos como o ataque do sistema imunológico do hospedeiro contra o 

parasito, cadeia transportadora de elétrons do parasito que libera ER’s, entre outros 

(GARCIA, 2010; GUPTA, 2009; PIACENZA et al., 2009; RASSI, 2010).  

Durante esse processo de induções de lesões, vias de resposta aos danos são ativadas, 

como as de reparo de DNA, como as vias de BER e NER. A cascata de funcionamento destes 

mecanismos envolvem vários sistemas, como o de transcrição de proteínas relacionados ao 

reparo e o sistema ubiquitina-proteassomo, com função reciclar as proteínas com má-

formação ou que já realizaram sua função e estão inativas (AGUIAR et al., 2013; 

CERQUEIRA et al., 2017; MUÑOZ et al., 2015; SILVA et al., 2016).  

Já foi comprovado que em vias de reparo complexas como RH e NHEJ, responsáveis 

por remover quebras duplas da fita pela exposição à radiação gama, a ruptura da fita de DNA 

é gradualmente corrigida e totalmente restaurada em menos de 48 horas após a exposição 

(GRYNBERG et al., 2012). Nestes, o proteassomo tem sido diretamente associado aos 

mecanismos de reparo e tolerância à radiação ionizante em T. cruzi, indicando ainda uma 

possível função sinalizadora do proteassomo 19S no reparo ao dano no DNA (CERQUEIRA 

et al., 2017). 
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O objetivo dessa dissertação foi avaliar o efeito da inibição do proteassomo como um 

potencial alvo biotecnológico em T. cruzi frente à indução de danos no DNA por oxidação e 

alquilação de bases. Em outras palavras, procuramos responder duas perguntas principais. 1) 

A inibição do proteassomo é relevante na sensibilização de T. cruzi frente a agentes 

genotóxicos biologicamente relevantes?. 2) O mecanismo de morte se dá pelo acúmulo de 

proteínas ubiquitinadas não degradadas?  

Iniciamos os testes com os indutores de dano no DNA, sendo H2O2 causador de danos 

por oxidação de base e o crotonaldeído que induz adição do grupo alquila às bases 

nitrogenadas, gerando uma grande distorção na fita. Dessa forma, as vias de BER e NER são 

os alvos dos nossos estudos. Avaliamos diferentes doses e selecionamos as menos letais à 

cepa CL Brener epimastigota, a fim de analisar o envolvimento do proteassomo inibido frente 

aos danos causados. 

 A cepa CL Brener epimastigota se mostrou sensível a doses maiores que 100 µM de 

H2O2, como já descrito na literatura (AGUIAR et al., 2013). A rápida morte dos parasitos em 

doses superiores a 100 µM de H2O2 indica variações de perfis de indução de morte celular 

com diferentes dosagens, sendo que em doses de 500 µM a necrose é ativada e com uma dose 

de 50 µM via de apoptose é ativada (BENITEZ et al., 2012). Vale destacar que existem 

muitos trabalhos na literatura que usam H2O2  para responder as mais diversas perguntas em 

relação ao ciclo de vida, adaptação e respostas de tripanossomatídeos durante a fagocitose, no 

entanto alguns deles empregam doses da droga superiores a 1mM (BUSTOS et al., 2015; 

DAS, 2001). 

 Para os tratamentos com crotonaldeído, as doses de 10 µM, 50 µM e 250 µM foram 

selecionadas para os experimentos, sendo observado um decaimento progressivo na taxa de 

sobrevivência e morte total apenas a partir de 1 mM. Apesar disso, observamos em ambos 

tratamentos que a morte é rápida, cerca de 24 horas. Esses dados indicam que possivelmente a 

droga induz apoptose em doses entre 100-500 µM e necrose nas doses acima de 500 µM.  

 Na literatura ainda não foram reportados estudos relacionados ao efeito deletério de 

aldeídos produzidos final da oxidação da membrana plasmática em T. cruzi. Também não 

houve trabalho até o momento que avaliou o nível de lipoperoxidação induzido no parasito 

durante o burst oxidativo, por exemplo. Sendo uma área interessante para novas pesquisas 

científicas. 
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 Outro dado que merece destaque sobre experimentos de toxicidade e respostas 

celulares de T. cruzi é a importância do acompanhamento do crescimento exponencial do 

parasito. Muitos trabalhos publicados na literatura não reportam esse controle, e nossos dados 

mostram que tratamentos realizados com o parasito em fase não exponencial apresentam 

resultados discrepantes em relação ao parasito em crescimento normal. Isso em parte pode 

explicar a dificuldade de se trabalhar com esse modelo in vitro e variabilidade de resultados 

entre grupos que utilizam a mesma cepa. 

 Para os ensaios envolvendo inibição do proteassomo, o inibidor sintético de 

proteassomo (PSI) já se mostrou eficiente na inibição da atividade do proteassomo e em altas 

dosagens induz bloqueio no ciclo celular do parasito (CARDOSO et al., 2008; CERQUEIRA 

et al., 2017; LEE, 1998). Com a ativação do complexo ubiquitina-proteassomo ocorre a 

atividade de enzimas como tripsina, quimotripsina e caspase. A quimotripsina é a principal 

responsável pela proteólise em T. cruzi, ou seja, cliva ligações entre aminoácidos, degradando 

proteínas em peptídeos (CARDOSO et al., 2008; MUÑOZ et al., 2015). Por essa razão, 

selecionamos o PSI como inibidor em nossos estudos, além de usar a atividade do 

proteassomo, a partir da quimotripsina, para comprovar a inibição efetiva nos nossos 

experimentos.  

 Nas culturas foram testadas doses diferentes do inibidor PSI (0,05 - 0,2 µM). 

Observamos que de 30 a 50% da atividade estava inibida entre as doses de 0,05 - 0,15 µM, 

doses acima desses valores, ocorria a morte total do parasito. Dessa forma, avaliamos ainda a  

progressão do ciclo celular por citometria de fluxo a fim de confirmar o efeito da inibição. As 

análises mostraram que em 0,2 µM ocorreu o bloqueio do ciclo em G2, como já descrito na 

literatura (CARDOSO et al., 2008; MUTOMBA; WANG, 1998; VAN HELLEMOND; 

MOTTRAM, 2000; VANHAMME;, 1995). 

  As análises utilizando o tratamento com H2O2 e crotonaldeído associados ao inibidor 

PSI, revelou diferença significativa e uma morte celular aumentada quando adicionamos 

doses maiores do inibidor (0,15 µM) em associação com 50 µM de H2O2.  Indicando um papel 

fundamental do proteassomo nos mecanismos de detoxificação induzidos pelo peróxido. 

Como já discutido acima, os principais efeitos de H2O2 são desencadeados por mecanismos 

de oxidação de biomoléculas: DNA, lipídeos e proteínas.  O que nos permite especular que o 

proteassomo pode participar de mecanismos de reciclagem de proteínas oxidadas e/ou de 
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mecanismos efetores para o reparo de DNA de vias que estejam associadas com a remoção de 

danos induzidos por processos redox, como a via de BER, por exemplo. 

No entanto, dados preliminares por nós realizados (não apresentados) mostrou que nas 

doses de PSI e H2O2 usadas neste trabalho não há a indução de fragmentação do DNA 

analisado por citometria de fluxo com marcação com iodeto de propídeo. Apesar destes dados 

serem um indicativo que não existe fragmentação do DNA nos tratamentos, não podemos 

descartar a participação do proteassomo na via de BER, uma vez que a indução de 

fragmentação no DNA é formada em quantidades menores que as bases oxidadas 

individualmente.  

Além disso, com a inibição do proteassomo, proteínas ubiquitinadas devem ser  

acumuladas próximo ao local da lesão do DNA do parasito, dessa forma, optamos por 

identificar se a morte estava relacionada com o acúmulo de proteínas ubiquitinadas que 

poderiam impedir as vias de reparo atuarem na região necessária. Para isso, o acumulador de 

proteínas ubiquitinadas utilizado foi PR-619. Observamos que nas doses utilizadas neste 

trabalho, 5 e 10 µM não houve diferença significativa nos resultados. Ou seja, que o acúmulo 

de proteínas ubiquitinadas parece não estar relacionada com a morte do parasito. 

 Conjuntamente, nossos dados apontam que a partir de uma inibição eficiente do 

proteassomo frente à indução de danos por processos redox em T. cruzi, os mecanismos de 

indução de morte celular do parasito estão diretamente relacionados com uma possível 

participação do proteassomo em mecanismos de reciclagem de proteínas não funcionais, 

principalmente  oxidadas, e/ou para a processividade de vias de reparo de DNA. 

 

6. Perspectivas 

 

Os resultados dessa dissertação induzem como perspectivas as análises destacadas a 

seguir: 

• Dosagem de proteínas carboniladas, comprovando a oxidação de proteínas nos 

tratamentos realizados com H2O2 e crotonaldeído, na presença e ausência do PSI e PR-619. 

• Dosagem de acúmulo de proteínas ubiquitinadas por WB nos tratamentos realizados 

com H2O2 e crotonaldeído, na presença e ausência do PSI e PR-619 

• Quantificação de danos no DNA causados de maneira direta e indireta após 

tratamentos realizados com H2O2 e crotonaldeído, na presença e ausência do PSI e PR-619. 
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• Análise proteômica para identificação das proteínas que estão sendo moduladas 

pelos tratamentos com H2O2 e crotonaldeído, na presença e ausência do PSI e PR-619. 
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