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Resumo 

 

 Os tripomastigotas metacíclicos de Trypanosoma cruzi liberam as 

moléculas de superfície gp82 e gp90 no meio extracelular, tanto na forma solúvel 

quanto na forma associada a vesículas. Essas glicoproteínas estágio-especificas 

estão envolvidas na invasão da célula hospedeira. O objetivo geral desta tese é 

elucidar os mecanismos de liberação de gp82 e gp90 pelos parasitas e determinar a 

influência das moléculas liberadas no processo de invasão da célula hospedeira. 

Durante a interação de células HeLa com a cepa G, que é pouco invasiva, foi 

detectada a liberação de gp82 e gp90 na forma de vesículas, enquanto na interação 

com a cepa CL, que é bastante invasiva, tal liberação não foi observada. A análise por 

microscopia confocal revelou uma distribuição diferenciada de gp82 e gp90 na 

superfície das cepas G e CL, que se distinguem morfologicamente. O perfil proteico 

dos meios condicionados das cepas G e CL foi similar, mas em experimento de 

western blotting foi detectada grande diferença no conteúdo de gp82 e gp90 entre as 

cepas, com expressão muito maior de ambas as proteínas na cepa G. Em ensaios de 

invasão celular, a presença de meio condicionado da cepa G reduziu 

significativamente a invasão da cepa CL. A depleção de gp82 no meio condicionado 

da cepa G, utilizando beads magnéticas ligadas a anticorpo monoclonal específico, 

aumentou o efeito inibitório na internalização da cepa CL, ao contrário do meio 

depletado em gp90. O efeito da droga depletora de colesterol, metil-β-ciclodextrina, 

sobre a liberação de gp82 e gp90 pela cepa G foi examinado. O meio condicionado 

dos parasitas tratados com a droga apresentou em western blot níveis aumentados 

de gp82 e gp90, e seu efeito inibitório da invasão da cepa CL foi maior que o controle 

não tratado. A participação de fosfolipase C da cepa G na liberação de gp82 e gp90 

foi também investigada. Redução na liberação de ambas glicoproteínas foi detectada 

após tratamento dos parasitas com um inibidor da atividade de fosfolipase C. Esses 

resultados contribuem para melhor compreensão dos mecanismos de liberação de 

gp82 e gp90 pelas formas metacíclicas de T. cruzi e do papel das moléculas liberadas 

no processo de invasão celular.  
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Abstract 

 

 Trypanosoma cruzi metacyclic trypomastigotes shed the surface molecules 

gp82 and gp90 to the extracellular medium, either in soluble form or in vesicles.  These 

stage-specific glycoproteins are involved in host cell invasion. The objective of this 

work is to elucidate the mechanisms of shedding of gp82 and gp90 by the parasites 

and to determine the influence of the released molecules on the process of host cell 

invasion.  During interaction of HeLa cells with G strain, which is poorly invasive, 

shedding of gp82 and gp90 in vesicles was detected, whereas no such release by 

highly invasive CL strain was observed. Confocal microscopy analysis revealed a 

differentiated distribution of gp82 and gp90 on the surface of G and CL strains, which 

distinguish morphologically. The protein profile of conditioned medium from G and CL 

strains was similar, but in western blotting experiment a marked difference in the 

content of gp82 and gp90 between strains was detected, the expression of both 

proteins being much higher in G strain. In cell invasion assays, the presence of 

conditioned medium from G strain significantly reduced the CL strain invasion. 

Depletion of gp82 in G strain conditioned medium, using magnetic beads coupled to 

specific monoclonal antibody, increased the inhibitory effect on CL strain 

internalization, as opposed to the medium depleted in gp90. The effect of cholesterol-

depleting drug, methyl-β-cyclodextrin, on shedding of gp82 and gp90 was examined. 

The conditioned medium from parasites treated with the drug presented in western blot 

increased levels of gp82 and gp90, and its inhibitory effect on CL strain invasion was 

higher than the non-treated control. Also investigated was the participation of 

phospholipase C on shedding of hp82 and gp90.  Decrease in the release of both 

glycoproteins was detected upon treatment with an inhibitor of phospholipase C 

activity. These results contribute for a better understanding of the mechanisms of 

shedding of gp82 and gp90 by T. cruzi metacyclic forms and of the role played by the 

released molecules in the process of cell invasion.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  A descoberta da doença de chagas 

 

Carlos Justiniano Ribeiro Chagas nasceu no dia 9 de julho de 1879, em um 

pequeno povoado chamado Oliveira, no estado de Minas Gerais. Filho de agricultores 

de classe média, Carlos Chagas, movido pelo desejo de sua mãe, iniciou sua 

graduação no curso de engenharia de mineração. Contudo, ao longo dos anos 

desenvolveu interesse pela área médica, fator esse que culminou em sua aprovação 

no curso de medicina pela Universidade de Medicina do Rio de Janeiro no ano de 

1896. No ano de 1902, Chagas definiu como objeto de estudo para a sua tese os 

aspectos hematológicos da malária, doença que até então assolava a população sul-

americana. A tese então desenvolvida por Chagas lhe propiciou notoriedade 

acadêmica no campo da parasitologia. Sua visibilidade culminou em sua contratação 

pela empresa Doca de Santos no ano de 1905, cuja finalidade de sua adição ao corpo 

de funcionários era o desenvolvimento de uma campanha de prevenção da malária, 

doença que até então causava grandes transtornos nos ambientes de trabalho 

pertencentes à tal empresa. Campanhas similares foram aplicadas para os 

trabalhadores da barragem do rio Xerém no Rio de Janeiro e trabalhadores da 

construção ferroviária no estado de Minas Gerais. Nesta última empreitada, Chagas 

montou um pequeno laboratório nas imediações da cidade de Lassance, onde teve 

seu primeiro contato com o gênero Trypanosoma e como o inseto barbeiro (Chao, 

Leone & Vigliano., 2020; Lewinson, 1981). 

Durante sua pesquisa de campo, Chagas notou a existência de um parasita no 

sangue de macacos do gênero Callithrix, parasita esse que o mesmo nomeou como 

Trypanosoma minasense. Ainda em Lassance e movido pelas suas descobertas 

anteriores, Chagas se interessou especialmente por um inseto que costumava habitar 

as pequenas casas de pau-a-pique. Esse artrópode possuía comportamento noturno 

e hábitos alimentares hematófagos, picando suas vítimas preferencialmente na região 

da face – hábito esse que lhe rendeu a alcunha de “bicho-barbeiro” pela população 

local (Coutinho & Dias., 1999; Lewinson, 1981). 
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 Ao analisar espécimes de barbeiro coletadas nas residências locais, Chagas 

encontrou formas de vida parecidas com T. minansense em seu trato digestivo. Ele 

então voltou ao Rio de Janeiro e em parceria com seu colega de longa data Oswaldo 

Cruz (na época diretor do Instituto Manguinhos), realizou diversos desafios de invasão 

parasitária utilizando os insetos coletados e os macacos saguis. Um mês após os 

experimentos iniciais, os macacos começaram a apresentar em sua circulação um 

parasita flagelado, que apresentava significativas diferenças morfológicas em relação 

ao T. minansense. Estes resultados reforçaram sua hipótese de que se tratava de um 

organismo até então desconhecido. Em homenagem ao seu colega Oswaldo Cruz, 

Chagas batizou o novo organismo de Trypanosoma cruzi (Coutinho & Dias., 1999; 

Delaporte., 1994). 

Ao retornar ao seu laboratório de campo, Chagas encontrou o T. cruzi em 

animais domésticos e em crianças, que apresentava sintomas graves e febre Essas 

observações fundamentaram a sua hipótese de que o T. cruzi era capaz de infectar 

humanos e juntamente com achados anteriores referentes a alterações patológicas 

na população local, permitiram que Chagas associasse o parasita com as clinicamente 

curiosas morbidades que assolavam aquela população (Chagas, 1909). Após a 

obtenção de dados detalhados relativos ao ciclo de vida do parasita, características 

dos vetores e fisiopatologia da doença, Chagas publicou sua gigantesca descoberta 

no ano de 1909 que lhe rendeu diversos títulos acadêmicos e honoríficos, em diversas 

instituições ao redor do mundo (Malafaia & Rodrigues, 2010). 

Passado mais de um século desde a descoberta e caracterização da patologia, 

a doença de Chagas continua sendo uma doença negligenciada, geralmente 

associada a áreas de extrema pobreza e carentes de políticas sanitárias (Ventura-

Garcia et al., 2013).  

 

 

1.2  A doença de Chagas 

 

A doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana, é 

uma infecção sistêmica com evolução majoritariamente crônica onde o parasita 

demonstra a capacidade de invadir diversos tipos celulares (Andrade et al., 2010; 

Fernandes & Andrews., 2012). O início da infecção se dá no momento em que as 
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fezes do barbeiro, contendo os parasitas em estágio competente à invasão, entram 

em contato com a pele do hospedeiro vertebrado (Chagas., 1909; Yoshida., 2006). A 

fase aguda da doença apresenta sintomas inespecíficos que são facilmente 

confundidos com os sintomas de diversas outras patologias, como pirexia, cefaleia, 

edemas, dores musculares e hiperplasia de linfonodos, podendo perdurar por um ou 

dois meses, porém, quadros assintomáticos são muito comuns (Rassi, Rassi & Marin-

Neto., 2010). Alguns sinais específicos como o edema bipalpebral unilateral, também 

chamado de sinal de Romaña e o chagoma de inoculação (Figura 1) podem indicar o 

local onde o barbeiro realizou o repasto sanguíneo e a consequente porta de entrada 

para o protozoário (Rassi & Marcondes Rezende, 2012; Rassi, Rassi & Marin-Neto., 

2010). 

 

Figura 1 – Sinais clássicos da porta de entrada do T. cruzi – à esquerda, sinal de Romaña, a direita, 
chagoma de inoculação. 
 

O estágio agudo da doença é controlado de forma rápida e eficiente por um 

sistema imune competente, diminuindo a níveis quase indetectáveis os parasitas 

presentes na circulação do hospedeiro mamífero. Todavia, a doença de Chagas é 

uma patologia de evolução crônica e, mesmo após a redução acentuada da carga 

parasitária, sintomas graves podem manifestar-se tardiamente, afetando até 30% dos 
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pacientes infectados pelo parasita (Rassi, Rassi & Marcondes Rezende 2012; Tarleton 

& Zhang., 1999).  

A fase crônica da doença de Chagas geralmente se inicia alguns meses após 

a infecção inicial, quando os parasitas presentes na corrente sanguínea se tornam 

indetectáveis pelos exames microscópicos, porém o paciente apresenta sorologia 

positiva para T. cruzi (Pèrez-Molina., 2018). Na fase crônica da infecção, um número 

considerável de pacientes pode apresentar sintomas graves e de prognóstico 

negativo, geralmente associados a danos permanentes no tecido cardíaco e órgão do 

sistema gastrointestinal, como esôfago e intestino (Teixeira, Nascimento & Sturm., 

2006; Tarleton & Zhang., 1999). Sabe-se que tais danos são acarretados pela fibrose 

associada ao processo inflamatório que ocorre nestes tecidos, gerando assim os 

quadros de miocardite chagásica, megaesôfago e mega cólon. Vale ressaltar que, 

assim como a maioria das doenças infecciosas, pacientes imunocomprometidos 

tendem a desenvolver uma sintomatologia mais grave e de prognóstico desfavorável, 

devido ao aumento da carga parasitária (Coura & Borges-Pereira., 2011). 

Mesmo após mais de cem anos do descobrimento da doença de Chagas, até 

o momento existem apenas dois quimioterápicos utilizados na sua terapêutica: o 

benzonidazol e o Nifurtimox, ambos fármacos da classe dos nitro heterocíclicos. O 

tratamento com esses fármacos apresenta eficácia satisfatória durante a fase aguda 

da doença, reduzindo drasticamente a parasitemia (Kratz., 2019) Contudo, a eficiência 

dessas drogas no tratamento de pacientes crônicos ainda hoje é alvo de acalorados 

debates. A necessidade de um tratamento farmacológico prolongado e o grande 

número de reações adversas geradas pelo tratamento aumentam a demanda de 

maiores estudos acerca do desenvolvimento de novas drogas, assim como o 

desenvolvimento de abordagens terapêuticas capazes de reduzir a agressividade dos 

efeitos colaterais (Kratz, 2019; Morillo et al., 2015). 

No que se refere a abordagem epidemiológica da doença, a disseminação da 

tripanossomíase americana ocorre de acordo com a distribuição ecológica de seus 

vetores, sendo desse modo difundida geograficamente desde a Argentina até o a 

região setentrional do México (Figura 2), apresentando diferentes taxas de 

prevalência nessas regiões, em associação com fatores ecológicos e epidemiológicos 

de cada localidade (Coura & Dias, 2009). 
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Focando no território brasileiro, após medidas de controle implementadas a 

partir de 1975, houve uma significativa redução dos vetores domésticos e da 

transmissão do T. cruzi nas regiões em que a doença de Chagas estava associada à 

precariedade das moradias (Dias., 2015). Atualmente a região norte apresenta maior 

prevalência de transmissão, onde a pluralidade de ecossistemas abriga uma grande 

variedade de reservatórios e vetores (Barbosa et al., 2015).  

 Figura 2 – Distribuição da Doença de Chagas na América Latina, adaptado de Coura et al (2009). 

 

Mesmo sendo uma doença endêmica das Américas, a doença de Chagas vem 

se difundindo ao redor do mundo. Isso se deve à migração de pessoas das áreas 
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endêmicas para outros territórios, como por exemplo a Espanha, que apresenta o 

maior contingente de infectados fora do continente americano (Navarro et al., 2011). 

Países como Estados Unidos, Canadá e Japão apresentam um número considerável 

de indivíduos infectados por T. cruzi (Lidani et al., 2019). Na última década a OMS 

levantou estimativas de que existem de 7 a 8 milhões de pessoas afetadas pela 

doença de Chagas ao redor do mundo (Lidani et al., 2019). 

Além da disseminação mediada por vetores, a doença de Chagas pode ser 

transmitida por transfusão sanguínea e transmissão vertical. Contudo, os avanços no 

controle de qualidade dos processos de triagem dos bancos de sangue, assim como 

a melhora significativa dos testes sorológicos vem diminuindo significativamente o 

risco de contaminação por essas vias (Dias., 2007; Angheben et al., 2015). 

Uma importante forma de transmissão do T. cruzi, responsável por surtos de 

casos agudos de doença de Chagas nos últimos anos, é a infecção oral. As formas 

do parasita originárias do vetor são eficientes em infectar pela via oral, sendo capazes 

de resistir ao baixo pH do suco gástrico e invadir as células da mucosa gástrica (Hoft 

et al., 1996; Yoshida, 2009). Levando em consideração o fato de que nas últimas 

décadas estratégias de controle vetorial empregadas nos países latino-americanos se 

mostraram muito eficientes, a infecção oral vem se tornando a principal forma de 

transmissão em vários países (Silveira & Dias, 2011). No Brasil, a ingestão de suco 

de açaí ou cana de açúcar, em cuja preparação os vetores foram macerados 

juntamente com os alimentos de interesse, foi correlacionada com a ocorrência de 

microepidemias na região norte e nordeste, sendo que um surto específico no estado 

da Bahia apresentou uma taxa de mortalidade de 28,6% (Cardoso et al., 2006; Dias 

et al., 2006). Outros países da América do Sul também apresentaram microepidemias 

nos últimos anos, associadas a ingestão de sucos e caldos contaminados (de Noya & 

González., 2015; Franco-Paredes, 2020). 

 

1.3 O parasita Trypanosoma cruzi  

 

O T. cruzi é um protozoário flagelado, pertencente ao reino Protista, domínio 

Eukariota, filo Euglenozoa, família Trypanosomatidae (Rassi, Rassi & Marcondes de 

Rezende). Possui apenas um corpo flagelar, ligado a uma mitocôndria chamada de 

cinetoplasto (Brener., 1973). Em seu ciclo de vida (Figura 3), o T. cruzi apresenta três 
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formas distintas, estruturalmente e antigenicamente muito divergentes umas das 

outras, são elas: amastigotas, tripomastigotas e epimastigotas (Zingales et al., 1982). 

O T. cruzi é um parasita que necessita de dois hospedeiros para completar seu ciclo 

de vida, ou seja, é um parasita heteroxênico (Chagas., 1909; Brener., 1973). Os 

hospedeiros necessários para a conclusão do ciclo correspondem a um invertebrado 

e um vertebrado. Os hospedeiros invertebrados mais comuns do T. cruzi são insetos 

hematófagos dos gêneros Triatoma, Panstrongylos e Rhodnius, sendo que o Triatoma 

infestans corresponde ao vetor mais bem adaptado aos ambientes domésticos (Araújo 

et al., 2014; Rassi, Rassi & Marin-Neto., 2010). 

Durante o repasto sanguíneo do triatomíneo em um mamífero infectado, o inseto 

ingere os tripomastigotas sanguíneos presentes na circulação do vertebrado. Os 

parasitas, ainda na forma de tripomastigotas migram até o intestino médio do barbeiro, 

onde se diferenciam na forma replicativa chamada de epimastigotas (Martín-Escolano 

et al., 2022). Passados alguns dias da infecção, esses parasitas migram até a ampola 

retal na porção final do intestino do inseto, onde se diferenciam novamente, em formas 

replicativas e aptas a realizar a invasão de células de mamíferos – são os chamados 

tripomastigotas metacíclicos (MTs, do inglês metacyclic trypomastigote) (Pérez-

Molina., 2018; Martin-Escolano et al., 2022) 

Durante o ato alimentar, o triatomíneo barbeiro costuma defecar no hospedeiro 

liberando MTs em suas fezes (Kleffman et al., 1998; Schaub, 1991). Os MTs liberados 

na pele do hospedeiro rapidamente invadem o tecido epitelial através de fissuras ou 

lesões na derme e são internalizados em suas células epiteliais. Após algum tempo, 

os parasitas se diferenciam novamente, transformando-se em amastigotas, formas 

replicativas intracelulares que se multiplicam por divisão binária e apresentam uma 

morfologia distinta das outras formas, não possuindo flagelo extracelular. Após o 

crescimento dos amastigotas, esses então se diferenciam novamente em 

tripomastigotas sanguíneos que conseguem evadir-se do ambiente intracelular e 

invadir praticamente todos os tipos celulares do hospedeiro, repetindo então o ciclo 

do vertebrado (De Souza., 1984; Martin-Escolano et al., 2022; Pérez-Molina., 2018).  
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Figura 3 – O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. 

 

As linhagens de T. cruzi diferem entre si através de características biológicas, 

bioquímicas e fatores de virulência. Após várias divergências e atualizações nos 

critérios de classificação ao longo dos anos, em 2009, ano do centenário da 

descoberta da doença de Chagas, diversos especialistas se reuniram para 

estabelecer uma nova classificação para as cepas de T. cruzi. Foi então estabelecido 

que as cepas seriam classificadas em seis DTUs (do inglês, discrete typing units): TcI, 

TcII,TcIII, TcIV, TcV e TcVI (Zingales et al., 2009; 2012). Essa padronização da 

nomenclatura, baseada na proximidade filogenética e agrupamento das diversas 

cepas de acordo com marcadores moleculares, vem facilitar a comunicação entre 

pesquisadores que trabalham com T. cruzi, visando a caracterização de suas 

propriedades eco-epidemiológicas, patogenicidade e questões de biologia básica 

(Zingales et al., 2009; 2012). Pesquisas posteriores revelaram também que isolados 

provenientes de morcegos, que não se encaixavam entre as seis DTUs, formavam um 

novo grupo e foram assim nomeadas como TcBat (Marcili et al., 2009). Como o novo 

grupo é formado por isolados altamente homogêneos de áreas antrópicas 

originariamente endêmicas para doença de Chagas, foi sugerido que morcegos 

possam ser reservatórios importantes e potencial fonte de infecção para humanos 

(Marcili et al., 2009). 
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1.4 As moléculas de superfície das formas metacíclicas 

 

As formas metacíclicas do parasita são capazes de invadir diversos tipos 

celulares (Fernandes & Andrews., 2012) e os mecanismos de invasão diferem 

significativamente dos tripomastigotas sanguíneos no que se refere às vias de 

sinalização utilizadas e as proteínas necessárias para a interação patógeno-

hospedeiro (Yoshida, 2006). MTs das diferentes cepas apresentam distintas 

capacidades de invasão celular e presume-se que essas diferenças estão 

relacionadas à expressão diferencial de duas principais moléculas de superfície: gp82 

e gp90. Essas glicoproteínas estágio-específicas estão presentes em diferentes 

cepas, pertencentes a diferentes DTUs (Yoshida., 2006) (Figura 4) 

 

 

Figura 4 – Perfil de moléculas de superfície gp82 e gp90 em MTs de diferentes cepas de T. cruzi. 
Análise realizada por western blotting, utilizando anticorpos monoclonais específicos (Yoshida 2006) 

 

Gp82 é uma glicoproteína com massa molecular de 82kDa, pertencente à 

superfamília das transialidases/gp85 (Araya et al.,1994), contém oligossacarídeos N-

ligados e está inserida na membrana celular do parasita através de âncoras de 

glicosilfosfosfatidilinositol (GPI) (Ramirez et al.,1993; de Almeida & Heise 1993). A 

associação da gp82 com o processo de invasão celular de MTs foi inicialmente 

demonstrada após observação de uma expressiva diminuição da invasão pelo 

anticorpo monoclonal 3F6, direcionado contra gp82 (Ramirez et al.,1993). Além do 

envolvimento na invasão da célula hospedeira in vitro, a gp82 tem papel importante 

na infecção oral por MTs, propiciando a adesão dos parasitas a mucosa gástrica 

(Neira et al 2003).  
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A interação de MTs com a célula hospedeira desencadeia cascatas de 

sinalização que culminam na mobilização de Ca2+ por parte do parasita e da célula 

hospedeira, e a gp82 desempenha função importante nesse processo (Ruiz et al., 

1998). O aumento de Ca2+ intracelular está envolvido também nos mecanismos de 

invasão dos tripomastigotas de cultura de tecido (TCT) (Tardieux et al, 1994), mas 

neste caso a molécula indutora de sinal de Ca2+ não foi identificada. Foi ainda 

mostrado que o aumento de Ca2+ citosólico, induzido em células HeLa por MTs da 

cepa CL (TcVI), acarreta a desestruturação do citoesqueleto de actina (Cortez et al 

2006a), evento que culmina na mobilização de lisossomos para a periferia da célula, 

com subsequente exocitose de tais organelas (Martins et al., 2011). A exocitose de 

lisossomos contribui na formação do vacúolo parasitóforo, estrutura fundamental no 

processo de invasão (Tardieux et al 1992, Martins et al., 2011). Cortez e colaboradores 

(2016) demonstraram que a interação de células HeLa com MTs, mediada por gp82, 

ou com a proteína gp82 recombinante, desencadeia a defosforilação da quinase 

mTOR (do inglês, mammalian target of rapamycin), e a subsequente translocação 

nuclear do fator de transcrição TFEB (transcription factor EB), responsável por 

promover a biogênese de lisossomos.  

Gp90 é outra importante glicoproteína MT-específica, com massa molecular de 

90kDa e função moduladora do processo de infecção por T. cruzi, sendo expressa em 

altos níveis em cepas com baixa capacidade de invadir células (Yoshida, 2006). Assim 

como a gp82, gp90 está inserida na membrana do parasita através de âncoras GPI 

(Schenkman et al., 1988) e possui oligossacarídeos N-ligados em sua composição 

(Yoshida et al., 1990). Não foi observada qualquer associação de gp90 com os 

mecanismos de sinalização/mobilização de Ca2+ (Ruiz et al, 1998). Experimentos 

utilizando oligonucleotídeos antisenso direcionados às sequências gênicas de gp90 

mostraram que a diminuição da expressão de gp90 aumenta a capacidade dos MTs 

da cepa G (TcI) em invadir a célula hospedeira (Málaga & Yoshida., 2001). Gp90 

nativa, purificada a partir da cepa G, assim como a proteína recombinante 

correspondente ao domínio contendo o sítio de ligação à célula, mostraram-se 

capazes de inibir o espalhamento de lisossomos em células HeLa (Rodrigues et al., 

2017). MTs de cepas eficientes em invadir as células hospedeiras, como por exemplo 

a cepa CL, expressam gp90 diversa da presente nas cepas TcI, e em baixos níveis, 

sendo reconhecida pelo anticorpo monoclonal 5E7 mas não pelo anticorpo 1G7 que 
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reage com todas as cepas TcI testadas (Yoshida, 2006, Maeda et al., 2016). Um dado 

relevante em relação a gp90 é que sua função moduladora negativa da invasão celular 

de MTS, observada em ensaios in vitro, foi confirmada em experimentos in vivo. 

Ensaios de infecção oral em camundongos mostraram que MTs de cepas de T. cruzi, 

que expressam gp90 suscetível à degradação pelo suco gástrico ou por pepsina em 

pH ácido, são mais infectivos (Cortez et al., 2006b, Covarrubias et al., 2007), e que as 

diferentes cepas TcI expressando gp90 resistente à digestão péptica em pH ácido são 

pouco invasivas in vitro, e são ineficientes em invadir células da mucosa gástrica 

(Maeda et al., 2016).  

 

 

1.5 Vesículas extracelulares 

 

As vesículas extracelulares, definidas como fragmentos celulares contendo 

material citoplasmático em seu interior e envoltos por uma bicamada fosfolipídica, e 

cuja formação corresponde a um processo evolutivamente conservado através das 

espécies, ganharam destaque após terem reconhecidas suas funções como 

importantes mediadores de processos fisiológicos, propiciando a comunicação 

Intercelular através de sua capacidade de transportar proteínas, lipídios e material 

genético (Couch et al., 2021; Raposo & Stoovogel., 2013; Zaborowsky e at., 2015). 
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Figura 5 – Formação e liberação de corpos vesiculares (adaptado de Yánez-Mo et al., 2015) 

 

Existem três principais tipos de vesículas extracelulares (Figura 5): as 

microvesículas, os exossomos e os corpos apoptóticos, que diferem entre si pelo seu 

tamanho, conteúdo e biogênese (Yánez-Mó et al., 2015). As microvesículas possuem 

uma morfologia díspar e tamanho variável de 100 nm até 1 µm, e são direcionadas ao 

meio extracelular através de liberação direta pela membrana plasmática da célula. 

Quanto aos exossomos, são vesículas de formato homogêneo e arredondado, 

medindo de 30 a 100 nm e também diferem das microvesículas pelo seu mecanismo 

de liberação, que é endocítico (Doyle & Wang., 2019) Corpos apoptóticos também são 

representantes importantes das vesículas extracelulares. Possuem morfologia 

heterogênea e são provenientes da vesiculação da bicamada fosfolipídica de células 

que estão em processo apoptótico e são responsáveis por carrear restos celulares, 

non-coding RNAs e é hipotetizado que as mesmas cumpram a função de 

intercomunicação celular (Yánez-Mó et al., 2015). 
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Atualmente as vesículas são objeto de intensivas pesquisas e já é conhecido o 

fato de que helmintos, bactérias e protozoários parasitas são capazes de liberá-las, 

modulando assim a interação patógeno hospedeiro (Yánez-Mó, 2015). Vesículas 

extracelulares liberadas por parasitas eucariotos podem ser segregadas entre aquelas 

liberadas pelos próprios parasitas e aquelas que são liberadas por células do 

hospedeiro infectadas pelo patógeno. Também já foi documentada a capacidade dos 

tripanossomatídeos em liberar vesículas extracelulares e mediar eventos 

imunomodulatórios (Silverman., 2010; Torrecilhas 2009). 

No que se refere especificamente ao T. cruzi, pesquisas anteriores 

demonstraram que tripomastigotas teciduais são capazes de liberar espontaneamente 

um grande repertório de proteínas (Gonçalves et al, 1991). Torrecilhas e 

colaboradores (2009) associaram a liberação de vesículas com o aumento da carga 

parasitária em células cardíacas de murinos assim como o aumento da atividade pró-

inflamatória. Além dos eventos modulatórios, as vesículas também já mostraram estar 

associadas com os complexos eventos de diferenciação celular em T. cruzi, sendo 

capazes de estimular a diferenciação de epimastigotas em tripomastigotas 

metacíclicos, e também de alterar a susceptibilidade da célula hospedeira em relação 

a invasão parasitária através da transferência de small-RNAs para a célula hospedeira 

(Gonçalves et al., 2018). 

MTs das cepas G e CL liberam gp82 e gp90 na forma de vesículas e na forma 

solúvel, contudo os níveis de liberação dessas glicoproteínas são muito diferentes, 

sendo significativamente maiores na cepa G (Clemente et al, 2016). Visando elucidar 

os mecanismos de liberação de gp82 e gp90, que ainda não são totalmente 

conhecidos, os experimentos documentados nessa tese foram realizados. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta tese é elucidar os mecanismos de liberação das 

glicoproteínas de superfície gp82 e gp90 por MTs de T. cruzi e determinar a influência 

das moléculas liberadas no processo de invasão celular.  

 

Objetivos específicos 

 

• Comparar o perfil de liberação de gp82 e gp90 das cepas G e CL. 

• Avaliar o perfil proteico dos meios condicionados das cepas G e CL. 

• Visualizar através de microscopia confocal a expressão diferencial de gp82 e 

gp90 na superfície de MTs das cepas G e CL e eventuais diferenças na 

distribuição dessas moléculas pela superfície dos parasitas. 

• Determinar o efeito do meio condicionado gerado por MTs da cepa G, na 

invasão celular por MTs da cepa CL e avaliar a influência da gp82 e/ou gp90 

contida nos meios condicionados na invasão dos parasitas da cepa CL. 

• Investigar o efeito da depleção de esteróis da membrana dos parasitas na 

liberação de gp82 e gp90 por MTs das cepas G e CL. 

• Investigar a influência da fosfolipase C na liberação de gp82 e gp90 por MTs 

da cepa G e determinar o efeito do meio condicionado gerado por parasitas 

tratados com o inibidor da enzima.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3. 1 Parasitas, células de mamíferos e ensaios de invasão parasitária 

 

As cepas G e CL de T. cruzi foram mantidas alternadamente em camundongos 

e em meio LIT (do inglês, Liver Infusion Tryptose) contendo 5% de soro fetal bovino 

(SFB). Os parasitas da cepa G foram obtidos após atingirem a fase estacionária em 

meio LIT. No que se refere aos parasitas da cepa CL, os mesmos foram obtidos após 

uma passagem em meio GRACE (Life Technologies/Thermo Fischer Scientific), 

visando a diferenciação de epimastigotas em tripomastigotas metacíclicos (MT). As 

formas metacíclicas foram purificadas em coluna de DEAE-Celulose, como descrito 

anteriormente por Teixeira & Yoshida (1986). As células HeLa foram mantidas a 37°C 

em RPMI (do inglês Roswell Park Memorial Institute) suplementado com 10% de soro 

fetal bovino, estreptomicina (100 μg/ml) e penicilina (100 U/ml) em atmosfera úmida e 

5% de CO2. Para os ensaios de invasão parasitária, células HeLa foram semeadas 

sobre lamínulas circulares em placas de 24 poços (1x105 por poço) no dia seguinte as 

células  foram incubadas por uma hora, em meio RPMI contendo 10% de soro fetal 

bovino (SFB) ou em meio PBS++ (PBS contendo por litro: 140 mg de CaCl2, 400 mg 

de KCl, 100 mg de MgCl2.6H2O, 100 mg de MgSO4.7H2O, 350 mg de NaHCO3), na 

presença de MT na multiplicidade de Infecção (MOI) de 10 para cepa CL e 20 para a 

cepa G. Após a remoção do meio de cultura, seguida de lavagens das células com 

PBS, as células foram fixadas utilizando solução de Bouin. A solução fixadora foi então 

removida e seguido de lavagem com PBS, as células foram coradas com Giemsa, 

diluído em água, na proporção de 1:3. Após uma hora de coloração, as células 

passaram por uma bateria de desidratação em solução contendo acetona, 

acetona/xilol e xilol, o número de parasitas internalizados foi quantificado, contando-

se um total de 250 células aderidas em cada uma das duplicatas. 

 

3.2 Preparação de meio condicionado de parasitas e de extrato 

detergente-solúvel 

 

O meio condicionado (CM, do inglês conditioned medium) foi preparado do 

seguinte modo: 5x108 MTs foram incubados por 30 minutos em meio contendo 1% de 
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SFB. Em seguida, os parasitas foram centrifugados por 5 minutos a 1500g. O 

sobrenadante obtido após centrifugação foi filtrado utilizando filtros de seringa com 

poros de 0,20 μm. O pellet obtido foi reconstituído para o volume inicial com PBS e 

lisado com 0,5% de detergente aniônico Igepal CA630 (USB Corporation).  O 

sobrenadante resultante da centrifugado a 14,500g por 10 minutos constituiu o extrato 

solúvel de MTs. Para alguns experimentos o meio condicionado foi obtido pela 

incubação dos MTs em PBS++. 

 

3.3 Visualização de MTs de T. cruzi e interação com a célula hospedeira 

por microscopia confocal  

 

Parasitas foram fixados com paraformaldeído 4% por 20 minutos, lavados com 

PBS e colocados sobre lâminas de vidro que foram mantidas em estufa de secagem 

a 37°C por 8 horas. Em seguida, os parasitas aderidos à lâmina de vidro foram 

incubados por 1 hora com anticorpo direcionado à molécula de superfície de formas 

metacíclicas, lavados com PBS e incubados com o anticorpo secundário (IgG 

conjugado a Alexa Fluor), diluído 1:500 em PGN (gelatina a 0,15% em PBS contendo 

0,1% de azida sódica), mais 10 μg/ml de DAPI (4’,6’-1-diamino-2-phenylindole 

dihydrochloride). Para examinar a interação MT-célula hospedeira, células HeLa 

foram incubadas com MTs por 30 minutos, lavadas para remover os parasitas não 

aderidos, e fixadas com paraformaldeído 4% por 20 minutos. Após bloqueio com PGN, 

as células foram incubadas por 1 hora à temperatura ambiente com anticorpos anti-

LAMP2, anticorpo monoclonal (mAb) contra gp82 ou gp90, diluído em PGN. Em 

seguida às lavagens, foram adicionados IgG conjugado a Alexa Fluor e DAPI, diluídos 

em PGN contendo saponina 1%. Após 1 hora de incubação, seguida de lavagens com 

PBS, as lamínulas foram montadas em lâminas de vidro, utilizando antifade ProLong 

Gold (Invitrogen). As imagens foram adquiridas no microscópio confocal do Instituto 

de Farmacologia e Biologia Molecular (INFAR) da Universidade Federal de São Paulo, 

com objetiva de 63X, e foram processadas e analisadas utilizando Leica LAS AF e 

software Imaris (Bitplane).   

 

3.4 Imunoprecipitação da proteína gp82 ou gp90 utilizando beads 

magnéticas associadas a anticorpos monoclonais específicos 
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Beads magnéticas acopladas a proteína G (Pierce Crosslink Magnetic IP/Co_IP 

Kit, Thermo Scientific), ligadas a mAb 3F6 (anti-gp82), a mAb 1G7 (anti-gp90) ou a 

mAb 2C2 (contra antígeno específico amastigota), foram preparadas e incubadas por 

duas horas com o meio condicionado proveniente da cepa G, em temperatura 

ambiente. Também foram utilizadas beads vazias (beads não ligadas a um anticorpo). 

Após o período de incubação, a depleção de gp82 e gp90 foi examinada por western 

blotting. O meio condicionado assim obtido foi foi utilizado nos experimentos de 

invasão celular de MTs.  

 

3.5 SDS-PAGE e western blotting 

 

 A detecção de gp82 e gp90 foi feita por SDS-PAGE e western blotting. Tampão 

de corrida para SDS-PAGE foi adicionado aos extratos de parasitas ou de células 

HeLa, assim como ao material liberado pelos parasitas. As amostras foram fervidas a 

96ºC por 5 minutos em banho seco, o material foi submetido à corrida eletroforética 

em gel de poliacrilamida na concentração de 10%, utilizando o sistema Mini Trans-

Blot Cell (BioRad), a 160 Volts. Após o fim da corrida, as proteínas foram transferidas 

para membrana de nitrocelulose por 1 h, a 350mA, sob refrigeração, em sistema de 

transferência úmido. Em seguida, a membrana foi bloqueada por 1 hora com TBS-T 

(Tris-HCl 50 mM, pH 7.5, NaCl 150 mM e 0.1% Tween 20), contendo 5% de leite em 

pó desnatado. Seguiu-se então a sequência de lavagens da membrana em TBS-T, 

incubação por 1 hora com anticorpo primário (mAb 3F6 ou mAb 1G7) diluído 1:1000 

em TBS/T/leite, lavagens, incubação com anticorpo secundário (anti- igG conjugado 

a peroxidase) e lavagens. A revelação foi feita por quimioluminescência em filme de 

raio X (GE Healthcare, utilizando o kit Immobilon Western Chemiluminescent HRP 

Substrate produzido pela MERCK. 

 

3.6 Anticorpos e reagentes  

 Os anticorpos monoclonais contra moléculas de superfície do T. cruzi, gerados 

em camundongos, foram: mAb 3F6, mAb 1G7 e mAb 5E7 (Teixeira & Yoshida, 1986), 

mAb2C2 (Andrews et al.,1987). Anticorpo Anti-LAMP2 (H4B4) foi adquirido do Banco 

de Hibridomas sob os auspícios do NICHD e mantidos pelo Departamento de Biologia 
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da Universidade de Iowa. Foram utilizados os anticorpos anti-mouse e anti-rabbit 

Alexa Fluor 488 e Alexa Fluor 555 da Thermo Fischer Scientific. O inibidor de 

fosfolipase C, U73122, e a droga depletora de colesterol Metil-β-Ciclodextrina (MβCD) 

foram provenientes da Sigma/Merck. 

 

3.7 Análise estatística 

 

Para avaliar a significância estatística entre dois grupos, foi utilizado o Student’s 

t-test (GraphPad Prism software versão 6.01). Para comparações múltiplas, as 

análises foram realizadas utilizando a metodologia one-way NOVA e Bonferroni’s 

post-hoc test. 

 

3.8 Declaração de normas éticas 

 

Todos os experimentos foram seguidos de acordo com o regimento da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e aprovado pela Comissão de 

Ética no uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de São Paulo (protocolo: 

CEUA 9780200918). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Durante a interação com as células HeLa, gp82 e gp90 são liberadas 

em altos níveis pela cepa G e em baixos níveis pela cepa CL 

 

Em trabalho anterior foi demonstrada a liberação diferencial de gp82 e gp90 

pelas formas metacíclicas das cepas G e CL, quantidades muito maiores de ambas 

as glicoproteínas sendo liberadas pela cepa G, tanto na forma de vesículas quanto na 

forma solúvel (Clemente et al, 2016). Neste trabalho foram realizados experimentos 

para verificar as características de liberação de gp82 e gp90 durante interação de MTs 

da cepa G ou CL com a célula hospedeira. Para tanto, células HeLa foram incubadas 

com MTs das cepas G ou CL por 30 minutos. Após lavagens, para remoção dos 

parasitas que não aderiram, as células foram fixadas com paraformaldeído 4% por 30 

minutos e seguiu-se o protocolo de imunofluorescência, onde as glicoproteínas de 

superfície de MTs foram marcadas utilizando os anticorpos monoclonais 3F6 e 5E7, 

direcionados a gp82 e gp90, respectivamente. O anticorpo anti-LAMP foi utilizado para 

a visualização dos lisossomos. Na interação da cepa G com células HeLa gp82 e gp90 

foram detectadas em forma vesicular, ao redor do parasita e também aderidas à célula 

ou aparentemente internalizadas, enquanto na interação com a cepa CL a liberação 

de gp82 ou gp90 não foi evidenciada (Figura 6). MTs das cepas G e CL induziram o 

espalhamento de lisossomos, principalmente em células grandes multinucleadas 

como as mostradas na Figura 6. Essas células representam menos de 10% da 

população total e são mais suscetíveis à invasão por MTs da cepa CL, mediada por 

gp82, possivelmente devido à expressão de níveis maiores de LAMP2, receptor da 

gp82 (Onofre et al., 2021; Rodrigues et al., 2019). Uma diferença marcante entre as 

cepas G e CL na interação com a célula hospedeira é a incorporação de marcador de 

membrana lisossomal por MTs da cepa CL, o que não se observa com MTs da cepa 

G, mesmo quando numerosos parasitas aderentes são visualizados (Figura 6).     
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Figura 6 – Liberação diferencial de gp82 e gp90 por MT das cepas G e CL durante a interação 
dos parasitas com a célula hospedeira. Células HeLa foram incubadas por 30 minutos na presença 
dos parasitas das cepas indicadas, prosseguiu-se com o protocolo de imunofluorescência e 
visualização por microscopia confocal dos núcleos (azul), lisossomos (verde) e gp82 ou gp90 
(vermelho). Barra de escala = 10 µm. Notar gp82 e gp90 liberadas pela cepa G (setas amarelas), MTs 
da cepa CL evidenciados por incorporação de marcador de membrana lisossomal no vacúolo 
parasitóforo (setas brancas) e o acúmulo de lisossomos na periferia celular (setas roxas).  
 

4.2 O perfil proteico do meio condicionado proveniente de MTs das cepas 

G e CL é similar  

 

MTs das G e CL são capazes de liberar um número equiparável de vesículas, 

com a diferença de que a cepa G libera vesículas de tamanho grande em maior 

quantidade em comparação à cepa CL (Clemente et al., 2016). Visando avaliar o 

conteúdo de proteínas do meio condicionado proveniente das cepas G e CL, foi 
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utilizado o kit High Sensitivity Protein 250 e o sistema Agilent 2100 BioAnalyzer. Foi 

revelada grande similaridade no perfil proteico entre as cepas G e CL (Figura 7A). 

Experimentos de western blotting mostraram que a maior diferença no perfil de 

liberação de proteína pelas cepas G e CL se dá no conteúdo de gp82 e gp90. Bandas 

de alta intensidade, correspondentes a gp82 e gp90, foram detectadas no meio 

condicionado da cepa G, enquanto no meio proveniente da cepa CL as bandas 

proteicas foram quase indetectáveis (Figura 7B), o que é compatível com o resultado 

de análise por imunofluorescência da interação de MTs com células HeLa (Figura 6).  

Figura 7: Conteúdo proteico presente nos meios condicionados de MTs das cepas G e CL. (A) 

Os parasitas foram incubados por 30 minutos em meio contendo 1% de soro. Após centrifugação e 
filtração, o sobrenadante foi analisado utilizando o sistema Agillent 2100 BioAnalyzer. (B) Perfil de gp82 
e gp90 detectado por western blotting no meio condicionado e no extrato de MTs. Notar a liberação 
diferenciada de gp82 e gp90 pelas cepas G e CL.  

 

 

Na faixa de 56.5-124.8 kDa, a proteína de 70.5 kDa foi a mais abundante 

(Figura 8), e pode corresponder à albumina presente no soro.   
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Figura 8: Análise do conteúdo proteico nos meios condicionados de MTs das cepas G e CL. Os 

parasitas foram incubados por 30 minutos em meio contendo 1% de soro. Após centrifugação e 

filtração, o sobrenadante foi analisado utilizando o sistema Agilent 2100 BioAnalyzer.  
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4.3 MTs das cepas CL e G apresentam distintas características 
morfológicas e diferenças na expressão e distribuição de gp82 e gp90 

 

MTs das cepas G e CL diferem significativamente em sua morfologia. Por 

imunofluroescência, utilizando mAb 3F6 direcionado à gp82, e microscopia confocal, 

observamos população de MTs da cepa CL com corpo celular mais alongado e 

delgado. (Figura 9). Foi observada também maior intensidade de imunofluorescência 

em MTs da cepa G, sugerindo uma maior expressão dessa proteína em comparação 

à cepa CL, dado esse condizente com os dados de western blotting dos extratos 

solúveis de parasitas (Figura 7B). 

 

 

 

Figura 9: Diferenças na morfologia e padrão de expressão de gp82 entre MTs das cepas CL e G. 

Os parasitas foram processados para imunofluorescência, utilizando mAb 3F6 direcionado à gp82, e 

visualização por microscopia confocal. Barra de escala = 10 μm. Notar a diferença na intensidade da 

marcação dos parasitas, indicando maior disponibilidade de gp82 na superfície dos MTs da cepa G. 

 

Para examinar a distribuição relativa de gp82 e gp90 na superfície dos MTs, os 

parasitas foram processados para imunofluorescência, utilizando mAb 3F6 e anticorpo 

policlonal anti-gp90 gerado em coelho. As imagens por microscopia confocal 

revelaram distribuição segregada de gp82 e gp90 na cepa CL, com colocalização 

moderada, enquanto MTs da cepa G apresentaram uma distribuição uniforme dessas 

moléculas colocalizadas na superfície (Figura 10).  
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Figura 10: Distribuição relativa de gp82 e gp90 na superfície de MTs das cepas G e CL. (A) Os 

parasitas foram processados para imunofluroescência, utilizando mAb 3F6 gerado em camundongos e 

anticorpo anti-gp90 policlonal gerado em coelho, e observados ao microscópio confocal. Barra de 

escala = 30 µm. (B) Parasitas são mostrados individualmente para evidenciar a distribuição segregada 

de gp82 e gp90 em MTs da cepa CL e a colocalização dessas moléculas em MTs da cepa G. Barra de 

escala = 3 µm. 

 

 

4.4 A invasão de células HeLa pela cepa CL é modulada pelo meio 
condicionado da cepa G 
 

Nos experimentos de invasão, em que as células HeLa foram incubadas por 1 

hora com os parasitas, observa-se que a taxa de invasão da cepa CL é até três vezes 
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maior que a da cepa G (Figura 11A). A menor capacidade invasiva da cepa G 

correlaciona-se com os altos níveis de gp82 e gp90 liberados no meio (Figura 7B). 

Segundo Clemente et al. (2016), o meio condicionado proveniente de MTs da cepa G 

é capaz de diminuir as taxas de invasão da cepa CL. Contudo, em que medida a gp82 

e gp90 contribuem para o processo de modulação da invasão não foi ainda elucidado. 

Para esclarecer essa questão, diversos experimentos foram realizados. Inicialmente, 

para confirmar o efeito inibitório do meio condicionado (CM) da cepa G sobre a invasão 

da cepa CL, células HeLa foram incubadas com MTs da cepa CL utilizando meio 

condicionado de cepa CL ou G, na diluição de 1:2.  Após 1 hora de incubação, as 

células foram processadas para coloração com Giemsa, e o número de parasitas 

internalizados foi quantificado. A invasão da cepa CL foi drasticamente reduzida na 

presença do CM de G enquanto o CM gerado pela cepa CL não alterou as taxas de 

invasão (figura 11B). Em seguida, beads magnéticas ligadas a mAb 3F6 ou mAb 1G7, 

a gp82 ou gp90, foram preparadas. Beads ligadas a mAb 2C2, direcionado a proteínas 

de superfície exclusivas de amastigotas (Andrews et al, 1987), foram utilizadas como 

controle, assim como beads vazias. CM da cepa G foi incubado por duas horas à 

temperatura ambiente com as diferentes beads. O ensaio de western blotting revelou 

a depleção de gp82 e gp90 mediada pelos anticorpos 3F6 e 1G7, enquanto nenhuma 

depleção foi detectada com beads vazias ou ligadas a mAb 2C2 não apresentaram 

nenhuma depleção (Figura 11C). Os meios condicionados provenientes da co-

imunoprecipitação foram então utilizados em ensaios de invasão da cepa CL. A 

remoção de gp82 do CM resultou em maior atividade inibitória da invasão do que os 

controles, e CM com mAb 1G7 não mostrou efeito inibitório (Figura 11D), indicando 

que gp90 é o principal modulador negativo da internalização de MT, corroborando 

dados anteriores (Málaga & Yoshida, 2001; Rodrigues et al., 2017). 
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Figura 11: Efeito das glicoproteínas de superfície gp82 e gp90 provenientes do meio 
condicionado (CM) da cepa G na invasão da cepa CL. (A) MTs das cepas G e CL foram incubados 
na presença de células HeLa por 1 hora. Após fixação com solução de Bouin e coloração com Giemsa, 
o número de parasitas internalizados foi quantificado. Os valores são a média + desvio padrão de cinco 
experimentos independentes realizados em duplicata. (B) Células HeLa foram incubadas por 1 hora 
com MTs da cepa CL na presença de meio condicionado (CM) da cepa G ou CL, e os parasitas 
intracelulares foram quantificados. Os valores são a média + desvio padrão de cinco ensaios 
independentes realizados em duplicata. A invasão da cepa CL foi significativamente inibida pelo  CM 
da cepa G (*P < 0.001). (C) Perfil de western blot de gp82 e gp90 após 2horas de incubação do CM da 
cepa G com as beads magnéticas crosslinked com anticorpo monoclonal indicado. Notar a depleção 
de gp82 e gp90. (D) Células HeLa foram incubadas por 1 hora com cepa CL na presença de CM 
mostrado em (C), e os parasitas internalizados foram quantificados. Os valores são a média + desvio 
padrão de três ensaios independentes realizados em duplicata. Significativa inibição da invasão por 
diferentes CMs foi detectada (*P < 0.05, **P < 0.01), ***P < 0.005). O CM imunoprecipitado por mAb 
1G7 não teve efeito inibitório. 
 

 

Em um outro experimento, o meio condicionado proveniente da interação de MTs da 

cepa G com células HeLa também foi testado. MTs da cepa G foram incubadas por 

30 minutos com células HeLa, o meio contendo os parasitas foi coletado e 



27 

 
 

centrifugado. O sobrenadante foi filtrado e utilizado para análise por western blotting. 

Foi observado um aumento moderado na intensidade das bandas de gp82 e gp90 em 

CM de MTs que tiveram contato com células HeLa (Figura 12A), da ordem de 10%, 

segundo quantificação utilizando software GelAnalyzer 19.1, indicando que a 

interação dos parasitas com a célula hospedeira não constitui fator estimulador da 

liberação dessas proteínas no meio. O meio proveniente da interação da cepa G com 

as células HeLa foi testado na invasão da cepa CL e apresentou efeito inibitório, que 

não foi significativamente diferente em relação ao CM produzido pela cepa G na 

ausência de células HeLa (Figura 12B).  

 

Figura 12: Níveis de gp82 e gp90 em CM de MTs da cepa G incubadas na presença ou ausência 
de células HeLa. (A) Os parasitas foram incubados ou não com células HeLa. Após 30 minutos, o meio 
de cultura foi coletado, filtrado e analisado por western blotting. (B) CM obtido em (A) foi utilizado em 
ensaios de invasão da cepa CL. Os valores são a média + desvio padrão de três ensaios independentes 
realizados em duplicata. Notar que CM gerado pela cepa G na ausência ou na presença de células 
HeLa apresentou efeito inibitório similar (*P < 0.01). 

 

 
4.5 A liberação de gp82 e gp90 aumenta após tratamento dos MTs com 
droga depletora de colesterol 
 

Experimentos foram realizados para avaliar a influência dos esteróis no 

processo de liberação de gp82 e gp90 por MTs da cepa G. Tripanosomatídeos 

sintetizam esteróis relacionados ao ergosterol e foi mostrado que o tratamento com 

metil-β-ciclodextrina (MβCD), droga que depleta colesterol, remove ergosterol de 

maneira eficiente (Fernandes et al, 2007). Gp82 e gp90 estão inseridas na membrana 
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plasmática por âncora GPI (Yoshida, 2006), e proteínas GPI-ancoradas estão entre 

aquelas que são direcionadas a lipid rafts, que são microdomínios enriquecidos em 

colesterol e esfingolipídios. 

MTs da cepa G foram tratados com 10mM de MßCD por 45 minutos em meio 

RPMI sem soro. Após remoção da droga, os parasitas foram incubados por 30 minutos 

em meio RPMI suplementado com 1% de SFB ou em PBS++, que consiste em PBS 

contendo Mg2+ e Ca2+, um meio pobre, incapaz de prover os nutrientes necessários 

para a reconstituição dos ergosteróis dos parasitas tratados. Juntamente com os 

controles não-tratados, CMs gerados por parasitas tratados com MßCD foram 

analisados por western blotting.  Nos dois meios testados, os parasitas tratados com 

MßCD liberaram quantidades maiores de gp90 e gp82 em relação aos controles não 

tratados (Figura 13A). Em seguida, ensaios de invasão celular foram realizados. 

Células HeLa foram incubadas por 1 hora com MTs da cepa CL na presença de CMs 

da cepa G tratada ou não com MßCD. CM gerado em PBS++ por parasitas tratados 

com MβCD, mostraram significativo efeito (Figura 13B).  Foi também examinado o 

efeito do tratamento da cepa CL com MßCD na liberação de gp82 e gp90 em meio 

RPMI livre de soro (R0). Os níveis de gp82 e gp90 pela cepa CL tratada com MßCD 

foram maiores que os controles (Figura 13C). Células HeLa foram incubadas com 

MTs da cepa CL tratada ou não com MßCD e os parasitas internalizados foram 

quantificados. Os parasitas tratados com MßCD tiveram capacidade invasiva 

significativamente reduzida (Figura 13D), compatível com maior liberação de gp82 e 

gp90 (Figura 13C). 
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Figura 13: Aumento de liberação de gp82 e gp90 por MTs da cepa G após tratamento com droga que 

depleta colesterol. (A) CMs preparados em R1 ou em PBS++, a partir de parasitas tratados ou não com 

MßCD, foram analisados por western blotting. Notar o expressivo aumento dos níveis de gp82 e gp90 

em CM gerado em PBS++, a partir de parasitas tratados com MßCD. (B) Células HeLa foram incubadas 

com MTs da cepa CL em PBS++, na presença ou ausência de CM gerado em PBS++ pela cepa G tratada 

ou não com MßCD.  Os valores são a média ± SD de três ensaios independentes realizados em 

duplicata. CM da cepa G tratada com MβCD mostrou efeito inibitório da invasão maior que CM de 

parasita não tratado (*P < 0.05, **P < 0.001). (C) Parasitas da cepa CL tratados ou não com MßCD 

foram incubados em R0 para gerar CM, que foi analisado por western blotting. Ambas as moléculas 

foram liberadas em maiores níveis por parasitas tratados com MßCD. (D) Células HeLa foram 

incubadas por 1 hora com MTs cepa CL tratados ou não com MßCD. Os valores são a média ± SD de 

três ensaios independenets realizados em duplicata. A capacidade de invasão celular foi 

significativamente reduzida em MTs tratados MβCD (*P < 0.005).  
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4.6 A liberação de gp82 e gp90 diminui após o tratamento dos parasitas 
com droga inibidora da atividade de fosfolipase-C 
 

Como a fosfolipase-C (PLC), capaz de solubilizar proteínas GPI-ancoradas, foi 

detectada em todas as formas de desenvolvimento da cepa G (Cardoso de Almeida 

& Heise, 1993), foram realizados experimentos para avaliar o efeito da PLC na 

liberação de gp82 e gp90 por MTs da cepa G. Os parasitas foram tratados por 30 

minutos com 1 µM ou 5 µM de U73122, inibidor de PLC fosfoinositídeo-específico. 

Após remoção da droga, os parasitas foram incubados por 30 minutos para gerar meio 

condicionado que analisado por western blotting. O tratamento com o inibidor de PLC 

reduziu os níveis de gp82 e gp90 liberados (Figura 14A), como confirmado por 

densitometria das bandas, utilizando software GelAnalyzer 19.2 software (Figura 14B).  

 

Figura 14–Redução da liberação de gp82 e gp90 por MTs da cepa G pelo tratamento com inibidor de 
fosfolipase C. (A) MTs foram tratados com U73122, nas concentrações indicadas, e em seguida foram 
incubados em R1 para gerar CM e analisados por western blotting. Notar a expressiva redução, em 
particular da gp82. (B) Densitometria das bandas mostradas em (A).  
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5 DISCUSSÃO 

 

A finalidade desta tese foi elucidar os mecanismos de liberação das 

glicoproteínas de superfície gp82 e gp90 por MTs de T. cruzi e determinar a influência 

das moléculas liberadas no processo de invasão celular. 

Já foi anteriormente mostrado que MTs das cepas G e CL liberam gp82 e gp90 

de maneira diferenciada (Clemente et al., 2016), o que foi plenamente confirmado no 

presente trabalho. Durante a interação de MTs da cepa G com células HeLa, foi 

observada a presença de gp82 e de gp90, na forma vesicular, aderidas ou 

internalizadas (Figura 6). Ao contrário do que se observa com a cepa G, não foi 

detectável a liberação de gp82 e gp90 durante a interação de MTs da cepa CL com a 

célula hospedeira (Figura 6), o que é compatível com o baixo nível de secreção 

dessas moléculas pela cepa CL (Figura 7B). Um fato que chamou atenção na 

interação de MTs da cepa G com as células HeLa foi o espalhamento de lisossomos, 

até com um certo acúmulo na periferia (Figura 6). O espalhamento de lisossomos, 

seguido de exocitose, é um evento característico da interação de MTs da cepa CL e 

está associado com eficiente invasão celular mediada por gp82 (Martins et al., 2011; 

Cortez et al., 2016). Presume-se que a mobilização de lisossomos observada na 

interação de MTs da cepa G com células HeLa resulte da ligação de gp82 liberada.    

Neste caso, o espalhamento de lisossomos não é da magnitude do espalhamento 

induzido pela cepa CL, com pronunciado acúmulo na periferia da célula (Figura 6), 

possivelmente devido à ação moduladora negativa da gp90 liberada. Rodrigues et al. 

(2017) mostraram que a proteína recombinante baseada em gp90 foi capaz de inibir 

a mobilização de lisossomos induzida pela gp82 recombinante. Uma diferença 

marcante na etapa inicial do processo de invasão pelas cepas G e CL está relacionada 

com a incorporação de marcador lisossomal na membrana do vacúolo parasitóforo. 

No caso da cepa CL, os parasitas associados com a célula hospedeira são detectáveis 

com anticorpo anti-LAMP (Figura 6), indicando que são endocitados em vacúolos que 

resultaram da fusão dos lisossomos com a membrana plasmática. Marcação de MTs 

da cepa G com anticorpo anti-LAMP é raramente vista, mesmo quando um grande 

número de parasitas está aderido à célula (Figura 6).  
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Um estudo anterior mostrou que a invasão celular por MTS da cepa CL pode 

ser inibida por CM de MTs da cepa G, mas não por CM de MTs da cepa CL (Clemente 

et al. 2016), o que foi confirmado no presente trabalho (Figura 11B). Entretanto, Wyllie 

& Ramirez (2017) reportaram que vesículas extracelulares provenientes de MTs da 

cepa G foram capazes de aumentar a entrada de MTs da cepa G em células Vero, 

mas não tiveram efeito sobre a invasão da cepa Y (TcII), e foi sugerido que somente 

parasitas do mesmo grupo genético são capazes de modular o processo de invasão 

celular. Neste estudo, obtivemos claras evidências de que CM derivado de MTs da 

cepa G têm efeito regulador negativo sobre a internalização de MTs da cepa CL 

(TcVI), e a questão relativa à contribuição de gp82 e de gp90 foi investigada. Para 

esse fim, experimentos utilizando beads magnéticos ligados ao mAB 3F6 (anti-gp82) 

ou ao mAb 1G7 (anti-gp90) foram realizados, para depletar do CM a gp82 ou a gp90. 

CM com reduzido conteúdo de gp82 ou gp90 foi obtido (Figura 11C) e utilizado para 

ensaio de invasão de células HeLa por MTs da cepa CL. CM depletado em gp82 

mostrou efeito inibitório até maior do que CMs controles (Figura 11D). A partir deste 

dado levanta-se a possibilidade de que a presença de gp82 atrapalha a interação da 

gp90 com a célula hospedeira, de modo que a ausência de gp82 potencia a ligação 

da gp90, aumentando o efeito regulador negativo. Essa consideração é compatível 

com o dado de que a internalização de MTs da cepa CL é inibida na presença de gp90 

nativa ou recombinante (Rodrigues et al., 2017). O fato de CM depletado em gp90 não 

mostrar efeito inibitório sobre a internalização de MTs da cepa CL (Figura 11D) reforça 

ainda mais o papel de gp90 com modulador negativo da invasão.   

Em relação à ligação de gp82 ou gp90 à célula hospedeira, que desencadeia 

efeitos opostos, é relevante mencionar que a gp82 nativa liga-se a LAMP2 mas não a 

LAMP2 (Rodrigues et al., 2019), enquanto a gp90 nativa liga-se a LAMP1 mas não a 

LAMP2 (Voss, 2020). LAMP1 e LAMP2 são glicoproteínas majoritárias na membrana 

lisossomal, têm alta homologia, mas são moléculas distintas, codificadas por genes 

localizados em cromossomos diferentes (Mattei et al., 1990). A ligação da gp82 à 

LAMP2 induz cascatas de sinalização envolvendo proteína quinase C e quinases 

reguladas por sinal extracelular (Onofre et al., 2021). A via de sinalização induzida por 

gp90 não é conhecida.   
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Na tentativa de determinar os fatores que influenciam a liberação de gp82 e 

gp90 por MTs da cepa G, foi examinada a possibilidade de que a interação com a 

célula hospedeira estimularia o processo. Foi detectado um aumento moderado no 

conteúdo de gp82 e gp90 em CM de MTs que tiveram contato com células HeLa 

(Figura 12A). O meio proveniente da interação de MTs da cepa G com as células 

HeLa não apresentou efeito inibitório significativo sobre a internalização de MTs da 

cepa CL, em relação ao CM produzido pela cepa G na ausência de células HeLa 

(Figura 12B), compatível com o discreto aumento dos níveis de gp82 e gp90, da 

ordem de 10%.  

O envolvimento de esterol na liberação de gp82 e gp90 por MTs da cepa G foi 

também investigado. A presença de colesterol/ergosterol em T. cruzi tem sido 

reportada. Utilizando o antibiótico filipina como sonda, foi detectada a presença de 

colesterol, homogeneamente distribuída por toda a membrana plasmática de de T. 

(Souto-Padrón & de Souza, 1983), e presume-se que MT tenha distribuição similar. 

Como foi mostrado que a depleção de colesterol por tratamento com MβCD aumenta 

a liberação do receptor de citocina CD30 em linhagens celulares linfóides (von 

Tresckow et al., 2004), foi examinada a possibilidade de que essa droga tivesse o 

mesmo efeito sobre a liberação de gp82 e gp90. Em comparação aos parasitas não 

tratados, MTs da cepa G tratados com MβCD liberaram maior quantidade de gp82 e 

gp90, o que foi mais evidente em meio PBS++ do que em meio contendo soro (Figura 

13A). Isso se deve provavelmente ao fato de PBS++ não ser capaz de restaurar o 

esterol removido por ação de MβCD, ao contrário do meio contendo soro.  O 

tratamento de MTs da cepa CL MβCD também resultou em aumento de liberação de 

gp82 e gp90, embora os níveis dessas moléculas continuassem baixos (Figura 13C). 

Esses resultados sugeriam que gp82 e gp90 estão presentes, pelo menos 

parcialmente, em lipid rafts. Essas estruturas, que são domínios enriquecidos em 

esterol e esfingolipídeo, movem-se livremente dentro da camada bilipídica da 

membrana celular, mas também podem se agrupar e se estabilizar para formar 

plataformas maiores e compartimentalizar processos celulares (Simons & Ikonem., 

1997; Simons & Ihehalt., 2002; Pike., 2006).Na análise de MTs da cepa G, por 

imunofluorescência e microscopia confocal, extensa colocalização de gp82 e gp90 na 

membrana foi visualizada, enquanto em MTs da cepa CL tal colocalização foi menos 

evidente (Figura 10). É possível que gp82 e gp90 estejam diferencialmente 
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distribuídas nos microdomínios da membrana das cepas G e CL, e que essa 

distribuição influa na liberação. Em TCT, foi observado que as glicoproteínas GPI-

ancoradas trans-sialidase e mucinas estavam distribuídas separadamente, e estavam 

contidas em microdomínios de membrana altamente estáveis, sendo que a mucinas 

sialiladas estavam incluída nos domínios lipid raft (Lantos et al., 2016).  

Um fator também importante para a liberação de gp82 e gp90 é a PLC 

fosfoinositídeo-específica. Com base na observação de que o tratamento de MTs da 

cepa G com inibidor de PLC fosfoinositídeo-específica diminui a liberação de gp82 e 

gp90 (Figura 14). PLC solubilizador de GPI foi detectada na cepa G, sendo na forma 

solúvel em MT e associada à membrana em TCT (de Almeida and Heise, 1993).  PLC 

solúvel contribuiria para liberar gp82 e gp90 de MTs da cepa G. Por outro lado, uma 

possibilidade para a reduzida liberação dessas moléculas por MTs da cepa CL é que 

nesta cepa a PLC esteja predominantemente associada à membrana, e segregada de 

gp82 e gp90.  

Os dados apresentados neste trabalho contribuem para melhor compreensão do 

processo de liberação de moléculas de superfície GPI-ancoradas do T. cruzi e 

reforçam o papel desempenhado pelas glicoproteínas gp82 e gp90 na invasão celular 

por formas metacíclicas.   

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Os dados descritos neste trabalho, cujo objetivo foi esclarecer os mecanismos 

de liberação das glicoproteínas de superfície gp82 e gp90 por MTs de T. cruzi e 

determinar a influência das moléculas liberadas no processo de invasão celular, levam 

às seguintes conclusões:  

 

- Durante a interação das formas metacíclicas com a célula hospedeira, gp82 e 

gp90 são liberadas em altos níveis pela cepa G mas não pela cepa CL, o que se 

correlaciona com a capacidade invasiva diferenciadas das duas cepas. 

 

- As cepas G e CL diferem morfologicamente e na expressão/distribuição de 

gp82 e gp90. 
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- A invasão celular da cepa CL é modulada pelo meio condicionado da cepa G, 

de maneira que se correlaciona com os níveis de gp82 e gp90. 

 

- A liberação de gp82 e gp90 aumenta após tratamento dos parasitas com droga 

que depleta colesterol, indicando a distribuição dessas moléculas em lipid rafts.  

 

- A liberação de gp82 e gp90 pela cepa G diminui após tratamento com inibidor de 

PLC, indicando a participação dessa enzima no processo.   
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