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RESUMO 

 

A doença de Chagas é uma zoonose de grande impacto mundial que tem como 

vetor insetos triatomínios pertencentes à ordem hemíptera e como agente 

etiológico Trypanosoma cruzi um flagelado que apresenta diferentes formas 

evolutivas. As formas evolutivas de Trypanosma  cruzi podem obter energia de 

diversas fontes, como por exemplo glicose e aminoácidos. Essa capacidade em 

obter energia de várias fontes leva a entender como este parasito consegue se 

adaptar e sobreviver em diferentes ambientes seja ele no inseto vetor ou no 

hospedeiro vertebrado. O objetivo deste trabalho foi avaliar o metabolismo 

energético in vitro de formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi pré e pós 

tratamento com diferentes concentrações de benzonidazol. Os parasitos foram 

cultivados em meio Liver infusion triptose - LIT e os ácidos orgânicos referentes 

ao seu metabolismo energético foram quantificados aos 3º, 6º, 9º e 12º dias de 

cultura. Para avaliação do efeito do fármaco no metabolismo do parasito foi 

adicionado ao meio de cultura às seguintes concentrações: 100 µmolar, 50 

µmolar, 25µmolar, 12.5 µmolar e 6.25µmolar. Foi possível detectar ácidos 

orgânicos referentes à via glicolítica, oxidação de ácidos graxos, ciclo da ureia e 

do ácido cítrico nos parasitos em todos os dias analisados. Este estudo 

demonstra resultados inéditos na literatura, pois eles mostram que houve a 

utilização do ciclo da ureia como forma de obtenção de energia pelo parasito, 

fato este considerado possível até então na Leischmania. Observou- se  que as 

maiores concentrações do fármaco (25, 50 e 100µmolar) induziram a via 

anaeróbia de produção de energia. Desta forma, diante da não detecção de 

produtos finais glicossomais e mitocondriais pode-se concluir que um dos 

mecanismos de ação deste fármaco é impedir o metabolismo aeróbio do 

parasito, inibindo vias mitocondriais e glicossomais. 

 

Palavras chave: Trypanosoma cruzi, metabolismo, benzonidazol 
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ABSTRACT 

 

The Chagas disease is a zoonosis of huge worldwide impact that has such as 

vector triatomine insects belonging to the hemiptera order and such as etiological 

agent Trypanosoma cruzi a flagellate that presents different evolutive manners. 

The evolutive manners of Trypanosoma cruzi can gain energy from various 

sources, for example glucose and amino acids. This capacity in gain energy from 

various sources lead to understand how this parasite can be able to adapt and 

survive in different environment, be it on the vector insects or on the vertebrate 

host. The aim of this work was evaluate the energetic metabolism in vitro of 

epimastigote forms of Trypanosoma cruzi pre and post-treatment with different 

concentrations of benznidazole. The parasites were grown in means of Liver 

infusion triptose - LIT and the organic acids referring to them energetic 

metabolism were measured for 3º, 6º, 9º e 12º days of growing. For evaluation of 

the drug effect on the parasite's metabolism was added in the growing medium 

the following concentrations: 100 µmolar, 50 µmolar, 25 µmolar, 12.5 µmolar e 

6.25 µmolar.  It was possible to detect organic acids referring to glycolytic path, 

oxidation of fatty acids, urea cycle and citric acid of parasites in every analyzed 

day. This study shows unpublished results in the literature, since they show that 

the urea cycle was used as a way to obtain energy by the parasite, a fact that 

considered possible in Leischmania. It was possible to observe that the largest 

concentrations of drug (25, 50 e 100µmolar) induced anaerobic way of energy 

production. This way before the non-detection of glicossomais and mitochondrias 

final products, it can conclude that one of the mechanisms of action of this drug 

is to prevent the aerobic metabolism of the parasite, inhibiting mitochondria paths 

and glicossomais.  

 

Key words: Trypanosoma cruzi, metabolism, benznidazole 
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1- INTRODUÇÃO 

 

1.1- Aspectos Gerais da doença de chagas 

A doença de Chagas é uma doença parasitária que afeta cerca de 10 

milhões de pessoas que vivem em condições precárias em todo o mundo. 

Também chamada de tripanossomíase americana, a doença de Chagas 

representa um grande problema de saúde pública em 21 países endêmicos da 

América (Dorn et al. 2007; WHO 2010). 

É uma doença transmitida ao homem e a outros animais por meio de 

hemípteros hematófagos contaminados com o Trypanosoma cruzi, sendo que o 

triatomíneo de maior importância nessa transmissão é o Triatoma infestans. Esta 

doença representa um grande impacto sobre a saúde humana na América 

Latina e tornou-se uma preocupação mundial devido às migrações 

internacionais. Como resultado das ações de controle com a eliminação do 

Triatoma infestans e devido às mudanças resultantes de transformações 

ambientais e de ordem econômica e social, a situação epidemiológica do mal de 

chagas no Brasil foi alterada (Silveira 2011). 

Frente ao processo de globalização da doença de Chagas, vários indivíduos 

infectados em busca de melhores condições de vida se dispersaram para áreas 

não endêmicas da América do Norte e outros continentes, levando a riscos de 

transmissão por transfusão sanguínea, transplantes de órgãos e da forma 

congênita (Schmunis 2007). 

Além disso, com o avanço da agropecuária pelas populações migradas de 

áreas endêmicas e de todas as mudanças ambientais e comportamentais das 

sociedades, surgiu-se um grande risco de levar esta doença para novas áreas 

brasileiras que antes não eram consideradas de risco como a Amazônia 

brasileira (Dias 2007; Castro et al. 2009). 

Após a descoberta da doença de Chagas pelo médico sanitarista brasileiro 

Carlos Chagas em 1909, a via de transmissão vetorial tem sido relatada como a 

forma mais importante de transmissão (Chiari 1992). Contudo houve uma 
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redução da transmissão por essa via graças à implementação de uma 

campanha pela Fundação Nacional de Saúde (1985-1997), direcionada ao 

combate dos triatomíneos e melhoria das habitações (Almeida et al. 2000). Essa 

iniciativa levou o país a ser certificado pela Organização Pan Americana de 

Saúde como livre da transmissão vetorial em junho de 2006 (Ferreira & Silva 

2006), demonstrando um progresso nos índices de incidência e de impacto da 

doença humana. Com o controle da transmissão vetorial, outras formas de 

transmissão tornaram-se relevantes como: a transmissão por via oral, congênita, 

transfusional, transplantes (Lindoso & Yasuda 2003, Dias 2006, Dias 2011) e 

outras formas menos comuns como acidentes de laboratório, aleitamento 

materno e manejo de animais infectados (Lana & Tafuri 2000). 

 

1.2- O parasito e vetores 

A doença de Chagas é uma zoonose transmitida por inseto hemíptero da 

família Reduviidae, subfamília Triatominae (Schofield 2000, Galvão et al. 2003, 

Forero et al. 2004, Costa et al. 2006, Galvão & Ângulo 2006, Costa & Felix 2007, 

Sandoval et al. 2007). Hoje são encontradas várias espécies de triatomíneos 

capazes de se comportarem como vetores da doença de chagas, são 

aproximadamente 130 espécies com potencial para dar continuidade ao ciclo 

evolutivo da doença das quais 52 descritas no Brasil. Por ordem de importância 

temos: Triatoma infestans, T. brasiliensis, Panstrongylus megistus, T. 

pseudomaculata e T. sordida (Coura & Dias 2009). Existem 100 espécies de 

animais capazes de atuar como reservatórios silvestres (marsupiais, morcegos, 

roedores, xenartros, lagomorphos, carnívoros, primatas) e domésticos (cães, 

gatos, ratos, domésticos, camundongos, caprinos e suínos) susceptíveis a 

infecção natural pelo T. cruzi (Devera et al. 2003; Coura & Dias 2009). 

T. cruzi, é um flagelado da ordem Kinetoplastida, família 

Trypanosomatidae, caracterizado pela presença de um flagelo e um 

cinetoplasto, uma organela especializada contendo DNA, localizado na 

mitocôndria celular. Este cinetoplasto compreende aproximadamente 20-25% de 

DNA celular total de T. cruzi (Westenberger et al. 2006). 
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O parasito apresenta diferentes formas evolutivas no seu ciclo: 

epimastigota e tripomastigota metacíclico no inseto vetor; amastigota intracelular 

e tripomastigota sanguíneo, no hospedeiro vertebrado. Estas formas são 

identificadas morfologicamente através da posição do cinetoplasto em relação 

ao núcleo da célula e a emergência do flagelo (Rey 2001). As diferentes cepas 

conferem ao T. cruzi tropismo e virulência variada (Camargos et al. 2000). 

Formas amastigotas: Apresentam o cinetoplasto visível e arredondado, 

possuem flagelo não exteriorizado e podem ser visíveis ao microscópio óptico. 

Pode-se encontrar estas formas no interior das células de hospedeiros 

infectados e em cultivo celular (Rey 2001). No metabolismo energético, essas 

formas utilizam preferencialmente carboidratos fosforilados como via energética. 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Fotomicrografia de miocardiócitos contendo formas amastigotas 

deTrypanosoma cruzi (https://www.google.com.br). 

 

 

Formas Epimastigotas: Apresentam o cinetoplasto em forma de bastão nas 

proximidades do núcleo. O flagelo emerge ao lado do núcleo da célula. Este está 

localizado anteriormente ao núcleo. Pode ser encontrado no tubo digestivo do 

inseto vetor; cultivo axênico (Rey 2001). As formas epimastigotas no 

metabolismo energético, utilizam preferencialmente os aminoácidos como fontes 

de obtenção de energia. 
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Figura 2: Formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi 

(http://www.stanford.edu/class/humbio103/ParaSites2004/Trypanosomiasis/Epim

astigotes.jpg) 

 

Formas Tripomastigotas: Apresenta cinetoplasto grande e redondo na região 

posterior do parasito. O flagelo percorre toda a extensão do corpo celular 

externamente formando uma membrana ondulante que emerge na região 

anterior do parasito. Essas formas apresentam polimorfismo podendo ser 

delgadas ou largas. São encontradas no sangue e meio extracelular de 

indivíduos infectados ou nas fezes dos triatomíneos (Rey 2001). Essas formas 

utilizam preferencialmente a glicose como fonte de energia no metabolismo 

energético.   

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Formas tripomastigotas sanguíneas de Trypanosoma cruzi 

(http://www.diariodasaude.com.br/news/imgs/tripomastigotas.jpg) 
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1.3- Ciclo biológico do Trypanosoma cruzi 

Na natureza, T. cruzi é representado por uma mistura de parasitos que 

circulam entre os homens, vetores, reservatórios silvestres e animais 

domésticos. Estes flagelados possuem diferentes formas morfológicas e 

funcionais relacionadas com os hospedeiros vertebrados e invertebrados 

(Brener et al. 2000). 

Sendo um parasito heteroxênico, como demonstrado na figura 4, e detalha 

do a seguir, durante o seu ciclo de vida, apresenta uma fase replicativa e 

intracelular no hospedeiro vertebrado e outra extracelular no inseto vetor. Seu 

ciclo de vida compreende basicamente três formas morfológicas e funcionais 

distintas: amastigota, epimastigota e tripomastigota (Brener 1973). 

T. cruzi é um patógeno intracelular altamente invasivo transmitido por insetos 

hematófagos. As formas tripomastigotas metacíclicas liberados com 

excrementos do vetor ao lado da ferida do repasto sanguíneo pode infectar 

quase todos os tecidos e com a entrada em células, eles se transformam em 

amastigotas. Depois de vários ciclos de divisão binária, eles se transformam em 

tripomastigotas, que são liberados na corrente sanguínea (Henriques et al. 

2012). 

Na fase crônica da doença de Chagas, um pequeno número de 

tripomastigotas sanguíneos se encontra no sangue circulante do paciente, e se 

alguns deles forem ingeridos durante a alimentação do triatomíneo, pode infecta-

lo. A primeira diferenciação do parasito ingerido ocorre no intestino médio do 

triatomíneo, a forma tripomastigota diferencia-se em epimastigota em poucas 

horas após sua ingestão. A segunda diferenciação do parasito no tubo digestivo 

do vetor se dá quando os epimastigotas se transformam em tripomastigotas 

metacíclicos que são as formas infectantes para o hospedeiro vertebrado 

(Brener et al.2000). 

Os tripomastigotas metacíclicos são liberados nas fezes e urina e atingem o 

hospedeiro vertebrado por uma lesão na pele ou através da mucosa. Os 
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parasitos invadem diferentes tipos de células no hospedeiro e rapidamente se 

diferenciam em amastigotas, que sofrem várias divisões no interior das células 

infectadas. Posteriormente, os amastigotas se diferenciam em tripomastigotas, 

que são liberados para o sangue após ruptura da membrana celular, iniciando o 

próximo ciclo de infecção de outras células ou ciclo biológico do parasita quando 

ingerido pelo vetor (Brener et al. 2000). 

 

Sendo assim, a interação parasito-hospedeiro é bastante dinâmica, 

envolvendo múltiplos fatores que atuam na patogênese da doença de Chagas. 

Alguns desses fatores são inerentes ao parasito, tais como polimorfismo das 

formas sanguíneas, tropismo tecidual, constituintes antigênicos, carga 

parasitária, além daqueles relacionados aos hospedeiros, como constituição 

genética, estado nutricional, idade e sexo (Brener & Gazzinelli 1997). 
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Figura 4: Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi. 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Chagas) 
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1.4- Fases da doença 

A doença de Chagas apresenta duas fases: aguda e crônica. A infecção 

chagásica é representada por uma fase aguda que apresenta uma intensidade e 

duração variáveis, com uma intensa multiplicação parasitária, que pode ou não 

desenvolver sintomatologia, seguida de uma fase crônica com escassos 

parasitas por toda a vida do paciente (Teixeira et al. 2006). 

Nos indivíduos de fase aguda os sintomas são febre e mal-estar com ou 

sem outras manifestações clínicas, dentre elas os sinais de porta de entrada que 

podem ser caracterizados como: chagoma de inoculação ou lesão nodular da 

pele, consequência de uma reação inflamatória local; sinal de Rõmana que é 

uma manifestação típica da infecção via ocular com edema bipalpebral 

unilateral, enfartamento ganglionar, febre, linfoadenopatia generalizada e 

alterações eletrocardiográficas. A duração deste quadro agudo clássico é em 

média oito semanas. (Cançado 1988, Brener 1992, Macedo 2000). 

Quando ocorre um equilíbrio na relação parasito-hospedeiro, a doença 

passa para a fase crônica, que tem início quando o número de tripomastigotas 

na circulação sanguínea do paciente cai a níveis que não é possível fazer a 

detecção através de exames direto e os sintomas gerais e qualquer 

manifestação clínica de miocardite ou meningoencefalite aguda desaparecem 

(WHO 2002, Coura 2003, Moncayo & Ortiz Yanine 2006). 

O paciente chagásico na fase crônica da doença pode apresentar 

manifestações cardíacas, digestivas ou neurológicas dependendo da localização 

e intensidade das lesões ou pode evoluir de forma assintomática (Cunha-Neto  

et al.1995). 

Estas diferentes manifestações clinicas e patológicas da doença de 

Chagas parecem estar relacionadas as variações na eficiência da resposta 

imune do hospedeiro, a qual é capaz de controlar os níveis de parasitemia e o 

dano tecidual. Acredita-se que a resposta imune desenvolvida na fase aguda 
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exerça um papel crucial nas manifestações crônicas da doença (Tarleton 2003; 

Moncayo & Ortiz Yanine 2006). 

Aproximadamente 20 a 25% dos indivíduos infectados evoluem para 

cardiopatia chagásica crônica sendo a maioria dos indivíduos assintomáticos A 

cardiopatia chagásica crônica é a maior causa de morbidade da doença de 

Chagas manifestando-se em cerca de 30 a 40% dos indivíduos na faixa etária 

de 20 a 50 anos. Geralmente, esta infecção persiste por toda vida do hospedeiro 

(Cunha-Neto et al.1995). 

 

1.5-Tratamento 

A quimioterapia para a doença de Chagas ainda é um desafio devido à 

falta de medicamentos que sejam ativos contra o parasito e que tenham baixa 

toxicidade. A quimioterapia corrente baseia-se no tratamento por um dos dois 

medicamentos registrados, Benzonidazol® (BNZ) e nifurtimox® (NFX), que são 

compostos nitro-heterocíclicosorais que para obter êxito necessita ser de uso 

prolongado (normalmente 60 dias). São reconhecidos como curativo se seu uso 

for durante a fase aguda, ao passo que a sua utilidade na fase crônica ainda 

está em investigação (Coura &Castro 2002).  

 

Figura 5. Estrutura quimica dos fármacos utilizados no tratamento da 

doença de Chagas. (http://www.inbeqmedi.ifsc.usp.br/doencas_de_chagas.php) 

 

NFX foi reportado para exercer a sua atividade através da indução de  

estresse oxidativo acredita-se que exercem a sua atividade biológica através da 

bio-redução do grupo-nitro de uma nitro-anião radical que sofre uma redução 



10 

 

ciclica com oxigénio molecular, ao passo que BZN exerce a sua atividade 

produzindo danos no DNA, bem como inibição da síntese proteica e da cadeia 

respiratória (Baeza et al 2015). 

    BZN, anteriormente comercializado como Rochagan e Radanil 

(Roche)® é utilizado como tratamento de primeira linha devido a sua eficácia e 

confiabilidade. A desvantagem destes medicamentos é a baixa potência contra 

parasitas na fase crônica da doença, tendo em vista que esta fase é a mais 

encontrada clinicamente (Urbina 2010; Wilkinsonet al. 2011). Mesmo havendo 

uma baixa potencia contra parasitas na fase crônica, o benzonidazol pode 

diminuir o risco de progressão da doença na fase crônica (Viotti et al 2015).  

O fraco efeito de BZN e NFX durante a fase crônica da doença de Chagas 

pode ser atribuído às suas semi-vidas relativamente curtas, bem como as suas 

propriedades de permeabilidade pobres, que proporcionam a eles uma limitada 

penetração nos tecidos (Baeza et al 2015). Outro importante fato que explica as 

baixas taxas de curas observadas na maioria dos pacientes tratados é a 

presença de cepas de T. cruzi que apresentam resistência natural ao BNZ e ao 

NFX (Filardi & Brener 1987; Toledo et al. 1997). Estudos experimentais feitos em 

ratos contaminados com o T. Cruzi tem mostrado que a eficácia do BNZ e NFX 

depende da cepa de origem do parasito(Viotti et al 2015). 

          Estes fármacos podem causar efeitos colaterais graves o que muitas 

vezes leva a intolerância dos pacientes e além disso, são contra-indicados em 

casos de gestação (Castro et al. 2006; Bern & montgomery 2009; Gascon et al. 

2010). 

Mesmo com as limitações de uso destes medicamentos no tratamento da 

doença de Chagas, apenas alguns novos compostos tem sido exposto a ensaios 

clínicos contra a doença de Chagas, e não existem perspectivas imediatas de 

uma vacina (Priotto et al. 2009, Torreele et al. 2010, Diacon et al. 2011).  

Existe um composto nitro-heterocíclico chamado fexinidazole, que 

atualmente encontra-se em fase de ensaios clínicos para tripanossomíase 

Africana humana causada pelo Trypanosoma brucei, e também é ativo contra T. 

cruzi (Coura & Castro 2002, Bahia et al. 2012). Outro medicamento que tem sido 
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testado é o Posoconazol. Um agente antifúngico que demonstrou através de 

experimentos com animais uma atividade tripanocida eficaz em murinos que 

apresentavam doença de chagas aguda e crônica (Molina et al 2014). No 

entanto estudos demostram que o posaconazol apresenta mais falhas durante o 

tratamento quando comparado ao benzonidazol e por isso estas observações 

devem ser consideradas com cautela.  

Drogas como a Anfotericina B demostrou uma diminuição da carga 

parasitarias e mortalidade em estudos com murinos (Cencig et al 2011). 

Allopurinol apresentou uma baixa performace em monoterepias (Rassi et al 

2007), porém esta droga pode ser uma opção em terapias de combinação 

(Perez et al 2013).  

1.6-Cepas de Trypanosoma cruzi 

As cepas de T. cruzi são complexos de populações multiclonais que diferem 

em suas características genéticas e biológicas e em seu comportamento no 

hospedeiro vertebrado (Andrade & Magalhaes 1997). 

Variações intra-específicas nas diferentes cepas de T. cruzi têm sido 

demonstradas nos níveis morfobiológico, bioquímico e genético. Essa 

heterogeneidade poderia explicar a variabilidade nas manifestações clínicas da 

doença de Chagas e as diferenças regionais de sua morbidade (Brigada et al. 

2010). 

A caracterização das diferentes cepas existentes em uma determinada 

área geográfica é crucial para o estudo do papel da diversidade do parasito na 

patogênese local da doença de Chagas. É provável que o predomínio de um 

dado tipo de cepa em uma determinada área esteja relacionado com as 

principais manifestações clínicas da doença naquela área (Silva et al. 2001). 

Análises no cariótipo sugerem que T. cruzi seja diploide e que o genoma 

está distribuído entre 20 e 40 pares de cromossomos homólogos que diferem 

em tamanho. O parasito exibe uma extensa diversidade genética e foi dividido 

anteriormente em duas linhagens genotípicas, T. cruzi I (tcI) e T. cruzi II (tcII). 

Isolados de tcI foram caracterizados e inseridos no zimodema Z1 apresentando 
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baixa parasitemia em humanos chagásicos, já os isolados de tcII, foram 

inseridos no zimodema Z2 e causam infecções com alta parasitemia em áreas 

endêmicas clássicas (Zingales et al.1999, Pena et al. 2009). Alguns isolados de 

T. cruzi após a caracterização molecular, não foram agrupados em nenhuma 

das duas linhagens consideradas puras, sendo assim inseridos no zimodema Z3 

(Souto et al. 1996; Stolf et al. 2003). 

Brisse et al. (2000, 2001) através de análises de isoenzimas e RAPD, 

identificaram a subdivisão do táxon T. cruzi em seis linhagens ou Unidades de 

tipagem sanguínea (DTU’S) I, IIa, IIb, IIc, IId, IIe, sendo o DTU I correspondente 

a linhagem T. cruzi I e o DTU IIb correspondente a linhagem T. cruzi II. As 

sublinhagens IIb, IId, IIe relacionam- se com ambientes domésticos. As 

sublinhagens IIa e IIc se relaciona com o ambiente silvestre (Brisse et al.2000; 

Tibayrenc 2003).  

Em 2009 foi estabelecida uma nova nomenclatura para a complexa 

classificação do T. cruzi que é atualmente utilizada. As populações foram 

divididas em 6 DTU’S, denominadas I,II,III,VI,V e VI sendo I e II linhagens puras 

e as demais híbridas, correspondentes aos DTU’S I, IIb, IIc, IIa, IId e IIe 

respectivamente (Zingales et al. 2009). 

 

1.7- Genética 

O T. cruzi é geneticamente classificado em duas grandes linhagens 

evolutivas T. cruzi I e T. cruzi II, com uma distância genética significativa entre 

elas. Ligação entre marcadores moleculares, tais como o domínio de divergente 

RNA ribossomal 24Sα (rRNA) e da região intergênica dos genes de miniexon, 

têm sido extensivamente analisados e claramente demonstrado a divisão de T. 

cruzi (Pedroso et al. 2003) 

O T. cruzi possui dois genomas distintos, situados em dois 

compartimentos celulares bem definidos: o núcleo e a mitocôndria. Nos 

tripanossomatídeos, a mitocôndria apresenta características peculiares, 

albergando uma rede complexa de moléculas circulares de DNA denominada de 
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cinetoplasto ou kDNA. Este é composto por centenas de moléculas de DNA 

circulares, denominadas maxi e minicírculos. (Silveira 2000). 

Os maxicírculos possuem cerca de 40.000 pares de bases (pb) de 

tamanho e o número de cópias por célula varia de 20 a 50. Os genes das 

proteínas mitocondriais e dos rRNAs mitocondriais estão localizados no 

maxicírculo. Portanto, pode-se considerar o maxicírculo como sendo análogo ao 

DNA mitocondrial dos demais eucariontes. Os minicírculos possuem cerca de 

1.400 pb e estão presentes em 10.000 a 20.000 cópias por células. Apresentam 

quatro regiões de 120 a 160 pb de sequência bastante conservada entre si. 

Essas regiões contem a origem de replicação do DNA e são também 

conservadas entre diferentes isolados e cepas de T. cruzi (Silveira 2000). 

 

1.8- Metabolismo energético do Trypanosoma cruzi 

Os parasitos pertencentes à família Trypanossomatidae são 

caracterizados por uma alta flexibilidade de seu metabolismo energético no 

inseto vetor. As formas epimastigotas obtém sua energia preferencialmente dos 

aminoácidos L- prolina, L- aspártico e L- glutâmico/glutamina, constituintes de 

hemolinfa e fluidos dos tecidos do vetor. As formas tripomastigotas do parasito 

utilizam a glicose como fonte de energia para a produção de trifosfato de 

adenosina (ATP). Por sua vez as formas amastigotas por residirem no 

citoplasma das células do hospedeiro tem acesso aos carboidratos fosforilados e 

estão adaptados a um metabolismo energético a partir da glicose (Opperdoes 

1995; Bringaud et al. 2006). 

São dez enzimas na via glicolítica responsáveis pela quebra da glicose 

em piruvato com a concomitante produção de ATP (Verlinde et al. 2001). T. cruzi 

é capaz de sintetizar alguns aminoácidos e bases como aspartato, alanina, 

glutamato e pirimidina, mais não consegue realizar a síntese de purina e de 

esteróis, os quais retira de seus hospedeiros. Mais de 40% de seu peso 

corresponde a proteínas e aminoácidos, estando demonstrada atividade de 

proteinases, envolvidas em seu crescimento, reprodução, diferenciação, adesão 

e penetração (Gonzales-Capa & Durante 1994).  



14 

 

Tripanossomatídeos de forma geral degradam carboidratos via glicólise. 

Em todos os estágios a glicose pode ser degradada em piruvato através do ciclo 

de Krebs, entretanto em parasitos pertencentes a ordem Kinetoplastida a 

glicólise ocorre no glicossomo, uma organela especializada que 

compartimentalizou as principais enzimas responsáveis pela quebra da glicose 

(Tielens & Van Hellemond 2009). O glicossomo apresenta uma grande 

quantidade de proteínas além de conter praticamente todas as enzimas da via 

glicolítica do protozoário (Brener et al. 2000). 

No glicossomo cada molécula de glicose é convertida em duas moléculas 

de gliceraldeído 1,3 bifosfato, o qual é carreado para o citoplasma e convertido a 

fosfoenolpiruvato (PEP) que pode seguir diferentes vias:  

1-  Pode ocorrer a conversão em piruvato no citosol que posteriormente pode 

ser carreado diretamente para a mitocôndria para entrar no ciclo de Krebs ou 

formar alanina; 

2-  Pode ser transformado em alanina por transaminação no próprio citoplasma; 

3- O PEP pode retornar para o glicossomo e sofrer uma carboxilação para 

oxalacetato, reação catalisada pela enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinase 

(PEPCK). O oxalacetato por sua vez é convertido em L- malato pela malato 

desidrogenase glicossomal. Sob condições aeróbicas o malato deixa o 

glicossomo e converte-se em fumarato. O fumarato sofre uma redução e 

transforma-se em succinato que é um dos principais produtos de excreção em 

tripanossomatídeos. Alternativamente malato por sua vez pode ser convertido a 

piruvato e oxidado pelo ciclo de Krebs (Cannata et al.1979, Cazzulo 1984, 

Boveris et al. 1986, Spitzinagel et al. 2009). 

O piruvato é o produto final da glicólise e é degradado por uma 

mitocôndria única. O piruvato é carreado para dentro da mitocôndria para a 

oxidação e formação de ATP. Se por algum motivo como, por exemplo, a falta 

de oxigênio na cadeia transportadora de elétrons, o piruvato não for transportado 

para dentro da mitocôndria, este permanece no citosol e é reduzido a lactato 

pela enzima lactato desidrogenase ou reduzido a L-alanina por transaminação 

na mitocôndria (Opperdoes & Coombs 2007). 
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O acetato é formado em meio de cultura rico em glicose. Este produto final 

pode ser formado pela enzima succinato CoA transferase ou também pode ser 

formado da degradação mitocondrial de aminoácidos resultando na formação de 

piruvato ou acetil-CoA (Bringaud et al. 2006, Saunders et al. 2010). 

Com base em estudos sobre o consumo de oxigênio por formas de cultura 

incubadas na presença de inibidores metabólicos, considera- se que o T. cruzi 

tem pelo menos três vias metabólicas de respiração aeróbia distintas. Uma via 

terminal respiratória sensível a cianeto e ázida, uma outra sensível a cianeto e 

insensível a ázida e uma terceira via insensível a ambos inibidores, relacionado 

ao sistema alfa glicerofosfato. A presença destas três vias respiratórias confere 

ao parasito alternativas para adaptação a diferentes ambientes (Brener et al. 

2000). 

Devido a uma escassez de informações sobre o metabolismo energético do 

T. cruzi na literatura e um melhor conhecimento sobre o metabolismo energético 

do T. brucei, analogias podem ser feitas com o intuito de entender melhor o que 

acontece em T. cruzi. Dentre várias espécies de Trypanosoma, existe o T. brucei 

um protozoário pertencente à ordem Kinetoplastida e a família 

Tripanosomatidae, sendo responsável por causar a doença do sono nos seres 

humanos (Mazet et al. 2013). Por estarem inseridos no mesmo gênero, é 

possível observar algumas características semelhantes como estrutura, ciclo de 

vida, patogenia e tratamento, o que permite fazer correlações entre eles, 

levando a um melhor entendimento de suas vias metabólicas como é o caso do 

metabolismo energético. A figura 5 mostra o metabolismo energético do T. 

brucei: 
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Figura 6: Representação esquemática do metabolismo energético do 

Trypanosoma brucei . Setas pretas indicam passos enzimáticos de glicose e 

metabolismo de treonina. Setas de linha dupla representa biossíntese de novo  

ácidos graxos. Produtos finais excretados do metabolismo de glicose e treonina 

estão em caixas. As setas espessas ilustram o elevado fluxo glicolítico levando à 

produção de piruvato, o que representa 85,1% dos produtos finais do 

metabolismo da glicose excretada. Abreviaturas: AcCoA, acetil-CoA; AOB, 

oxobutirato amino; DHAP, dihidroxiacetonafosfato; G3P, gliceraldeído-3-fosfato; 

MAL, malato; PEP, fosfoenolpiruvato; PYR, piruvato; SCoA, succinil-CoA. 

Enzimas indicadas são: 1, complexo piruvato desidrogenase (PDH); 2, acetato: 

succinato CoA-transferase (TACT); 3, acetil-CoA-tioesterase (ACH); 4, succinil-

CoA sintetase (SCoAS); 5, treonina 3-desidrogenase (TDH); 6, 2-amino-3-

cetobutirato coenzima A ligase (AKCT); 7, acetil-CoA-sintetase (AMP-

dependenteenzima, AceCs). (Adaptado de Mazet et al. 2013) 
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Este parasito passa por um complexo ciclo de vida durante a transmissão a 

partir da corrente sanguínea de um hospedeiro mamífero infectado para o trato 

digestivo do inseto vetor (mosca do gênero Glosina, também conhecida como 

tsé tsé) no momento da alimentação. 

Na corrente sanguínea do hospedeiro mamífero, as cepas pleomórficas 

proliferam e diferenciam em formas que são adaptadas para sobreviver no 

intestino médio do inseto (Fenn & Matthews 2007). Para haver essa adaptação, 

mudanças ambientais são enfrentadas pelo parasito que requerem adaptações 

morfológicas e metabólicas significativas. Um exemplo dessas adaptações é ter 

que sobreviver no intestino do inseto cujo o ambiente é escasso ou ausente em 

glicose. Para isso esses parasitos desenvolveram um metabolismo energético 

elaborado com base em aminoácidos, tais como prolina. A forma encontrada no 

intestino médio do inseto (forma pró cíclica) converte a glicose parcialmente 

oxidada em produtos finais excretados, acetato e succinato, com a maior parte 

da glicólise ocorrendo nos glicossomos (Opperdoes & Bors 1977). No decurso 

da glicólise, o PEP é produzido no citosol que pode tomar dois caminhos: Entrar 

no glicossomo e ser convertido em malato e succinato ou o PEP pode ser 

convertido no citosol em piruvato (Mazet et al.2013). 

Na mitocôndria o piruvato é convertido por enzima do complexo piruvato 

desidrogenase em acetil-CoA e, em seguida, em acetato por duas enzimas 

diferentes a transferase succinato CoA e acetil-CoA-tioesterase. Acetato 

também pode ser produzido a partir de treonina que posteriormente é convertida 

em etilo. Foi demonstrado recentemente que a forma pro cíclica utiliza uma nova 

via metabólica chamada de “transporte de etilo'', que transfere acetil-CoA da 

mitocôndria para o citosol. Neste caso o etilo produzido na mitocôndria é 

exportado para o citoplasma e convertido novamente em acetil-CoA pela acetil-

CoA citossólico sintetase (Mazet et al.2013). 

A forma evolutiva sanguínea conta apenas com glicose para a sua 

produção de energia (Ryley 1962). É geralmente aceito que a forma proliferativa 

cultivada em aerobiose converte glicose exclusivamente em piruvato (Mazet et 

al. 2013). 
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2-JUSTIFICATIVA 

                 A doença de  Chagas é uma doença negligenciada que afeta cerca de 

18 milhões de pessoas do sul dos Estados Unidos até a Patagônia, causando 

aproximadamente 50.000 mortes por ano, sendo que outros 100 milhões de 

indivíduos vivem em áreas de risco de contaminação (Dias & Dessoy 2009). Se 

trata de uma doença endêmica na América Latina e que não possui vacina. 

 Precisa-se urgentemente de mais opções de tratamento para doença de chagas 

(Clayton 2010),  pois atualmente, existe uma falta de medicamentos totalmente 

eficazes em sua ação, principalmente na fase crônica da infecção, e que não 

produza efeitos colaterais para o paciente em tratamento. O único fármaco 

disponível atualmente no Brasil é o BZD, que apesar de ser amplamente 

utilizado, não possui elucidado o seu mecanismo de ação no metabolismo 

energético do T. cruzi, que também não possui o seu metabolismo descrito 

completamente.  

A análise da atividade bioquímica dos fármacos no metabolismo energético do 

parasito pode ajudar no aprimoramento de seu mecanismo de ação, levando a 

um aumento na especificidade de atuação do fármaco, melhor conhecimento e 

controle da relação parasito/ doença e diminuição dos efeitos colaterais, visto 

que o fármaco atua nos locais de diferença metabólica entre parasito e 

hospedeiro (Scheltema et al. 2010). 

 A importancia de desenvolver pesquisas relacionadas com vários fármacos  

principalmente o benzonidazol,  é que com o conhecimento mais a fundo  do 

mecanismo de ação deste fármaco, podemos selecionar outros fármacos já 

existente no mercado e testá-los contra o T. cruzi, além disso, esses estudos 

poderiam levar ao conhecimento de novos alvos terapeuticos e identificação de 

outros fármacos com possível potencial tripanossomicida.  
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3-OBJETIVOS 

 

3.1- Objetivo geral 

Avaliação do metabolismo energético in vitro de formas epimastigotas de 

Trypanosoma cruzi pré e pós tratamento específico com benzonidazol. 

 

3.2- Objetivo Específico 

 Analisar a curva de crescimento da cepa Y; 

 

 Avaliar o metabolismo energético através da cepa Y na fase log (3 e 6 

dias), estacionaria (9 dias) e declínio (12 dias) através da detecção da 

concentração de ácidos orgânicos pela técnica de cromatografia líquida 

de alta eficiência (CLAE);  

 

 Avaliar o metabolismo energético da cepa Y durante a exposição das 

formas epimastigotas a diferentes concentrações de benzonidazol; 

 

 Dosar as concentrações de glicose, uréia e creatinina 

secretadas/excretadas (S/E), pelos parasitos. 
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4- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1- Cepas de Trypanosoma cruzi 

A cepa Y, tipo II é uma cepa de referência, utilizada como cepa padrão 

em estudos sobre o T. cruzi. A cepa Y foi mantida criopreservada em Nitrogênio 

Líquido até o momento dos experimentos e removida da criopreservação e 

distribuída em três tubos contendo cada um, 1 mL de meio Liver Infusion 

Tryptose (LIT). Após o repique no meio, os tubos foram mantidos na estufa a 

26ºC. A cultura foi mantida nestas condições, com repiques semanais para a 

realização dos experimentos. 

 

4.2- Criopreservação 

Após o descongelamento e ampliação da cepa em meio LIT, foram 

realizadas novas criopreservações para manutenção das amostras. Foram 

utilizados 1ml do cultivo em fase de crescimento, acrescido de 10% de soro fetal 

bovino e 10% de glicerina estéril de acordo com o volume total. Os três tubos 

foram levados pro congelador a -20°C de um dia pro outro e depois colocados 

em nitrogênio líquido. 

 

4.3- Padronização da curva de crescimento 

Foi realizado uma curva de crescimento contendo inicialmente 3.000 

parasitos em 1mL de meio LIT. Essas amostras foram avaliadas diariamente, 

respeitando um período de 24 horas no decorrer de doze dias. As amostras 

foram avaliadas retirando-se uma alíquota de 10ul e levadas em câmara de 

Neubauer para a contagem do número de parasitos através do microscópio 

óptico. Este procedimento foi realizado em triplicata. 
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4.4- Análise do metabolismo de formas epimastigotas de Trypanosoma. 

cruzi 

  

A partir da análise das curvas de crescimento, foi estabelecido que as 

amostras submetidas a Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), seriam 

retiradas no 3°e 6° dia, 9°dia e 12° dia de cultura, sendo referentes a fase log, 

estacionária e de declínio das formas evolutivas do T. cruzi no meio de cultivo. 

Foram preparados 23 tubos, sendo cinco para cada fase de crescimento e mais 

três tubos para o controle do meio LIT. Ao fim de cada fase os tubos foram 

congelados e descongelados para romper os parasitos, e as amostras 

preparadas para análise em CLAE (figura7).  

 

As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 10 minutos (min) para 

separar o pellet e sobrenadante. Previamente ao experimento, a coluna de troca 

iônica de extração de fase sólida( Bond Elut®), foi ativada com 1 mL de ácido 

clorídrico (HCL), 1 mL de metanol e 2 ml de H2O ultrapura. Após a ativação da 

coluna foi passado 1 mL de amostra e o restante congelado.  

Após a passagem das amostras na coluna, foram acrescentados 250µl de 

ácido sulfúrico e as amostras centrifugadas a 2000 rpm por 5 min. As amostras 

foram aliquotadas em tubos de ensaio tipo ependorff previamente identificados e 

levados para análise na cromatografia líquida de alta eficiência 

A CLAE (HPLC- Varian ProStar) possui uma coluna de exclusão BIORAD- 

Aminex ion exclusion HPX-87H (300 x 7,8mm). A coluna de separação é 

protegida por uma coluna de proteção BIORAD-Aminex HPX-85. O eluente 

utilizado na fase móvel é o ácido sulfúrico ( 5mMol/L) à temperatura de 25°C, 

com vasão de 0,6 ml/min, acoplado a um detector UV/visível  em comprimento 

de onda de 210nm. Cada amostra injetada corresponde a um volume de 50 µL 

(Bezerra et al 1999, Vinaud et al 2007). 
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Os ácidos orgânicos foram identificados por CLAE de acordo com o 

tempo de retenção e com calibração previamente realizada. Analisaram-se os 

ácidos orgânicos presentes na via da glicólise (piruvato e lactato), no ciclo do 

ácido cítrico (oxaloacetato, citrato, α-cetoglutarato, succinato, fumarato e 

malato), e o metabolismo de ácidos graxos: acetato acetoacetato, β-

hidroxibutirato, propionato. (Bezerra et al. 1999; Vinaud et al. 2007, 2008).  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Aparelho de cromatografia líquida de alta eficiência 

As concentrações de glicose, uréia e creatinina secretadas/excretadas (S/E), 

pelos parasitos, foram dosadas a partir de análise espectrofotométrica do 

sobrenadante do meio de cultura onde os parasitos forma cultivados. Utilizou-se 

o aparelho Architect C8000, segundo o protocolo do fabricante (Abbott). 

4.5-Avaliação do efeito do benzonidazol no metabolismo de formas 

epimastigotas de Trypanosoma cruzi 

As formas epimastigotas foram expostas as seguintes concentrações de 

benzonidazol: 100 µmolar, 50 µmolar, 25 µmolar, 12,5 µmolar e 6,125 µmolar. O 

fármaco foi diluído em DMSO. Foram feitos dois grupos controle, em um os 

parasitos não receberam adição de nenhum fármaco e em outro os parasitos 

receberam a adição de DMSO na concentração utilizada para diluição dos 

fármacos. As culturas foram analisadas no 3º dias após exposição inicial ao 

fármaco, com exceção do grupo exposto a 100 µmolar que foi analisado com 1 

dia de exposição devido a morte dos parasitos. As análises do metabolismo 

ocorreram como descrito anteriormente.  
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4.6-Análise estatística dos resultados 

Foi realizada por meio do programa Sigma Stat 2.3. Fez-se a estatística 

descritiva para determinação de média e desvio padrão, e para avaliar as 

diferenças entres os grupos analisados, as variáveis foram testadas quanto à 

distribuição normal e variância homogênea. Por apresentarem distribuição 

normal utilizou-se análise da variância. As diferenças observadas foram 

consideradas significantes quando p<0,05.
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5-RESULTADOS 

5.1- Curva de crescimento  

O cultivo de T. cruzi em meio LIT, demonstrou crescimento dos parasitos 

até o sétimo dia, seguido de uma fase estacionaria entre o oitavo e décimo dia e 

a fase de declínio a partir do décimo dia, como demonstrado na figura 8.  

 

 

 

Figura 8: Curva de crescimento de formas epimastigotas deTrypanosoma cruzi 

por um período de 12 dias. 

 

5.2- Análise do metabolismo de formas epimastigotas de Trypanosoma 

cruzi 

De acordo com a tabela 1, na fase logarítmica (LOG) até o sexto dia de 

crescimento pode-se observar consumo de citrato, succinato acetato e fumarato. 

Foi possível observar o consumo dos ácidos orgânicos acetoacetato e 

propionato até o terceiro dia de crescimento. Já os ácidos orgânicos malato e 

lactato houve um aumento da secreção/excreção até o terceiro dia de 

crescimento da cultura. O piruvato e o beta hidroxibutirato não foram detectados. 
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Na fase estacionária (9°dia) pode-se observar o consumo dos ácidos orgânicos 

citrato, succinato, fumarato e propionato. Houve um aumento da 

secreção/excreção de piruvato. Não foi possível detectar malato, lactato, 

acetoacetato e acetato. 

Na fase de declínio (12°dia) foi possível observar consumo de citrato, 

sucinato, fumarato e propionato e um aumento da secreção/excreção dos ácidos 

orgânicos piruvato, lactato e beta hidroxibutirato,  

Em relação à glicose e ureia foi possível observar um consumo de glicose 

nas três fases de crescimento e secreção/excreção de ureia nas fases log, 

estacionária e de declínio. Em relação a creatinina não houve diferença 

significativas nas concentrações detectadas. 

 

Tabela 1. Perfil de ácidos orgânicos (µM) do metabolismo energético e respiratório de formas 
epimastigotas de Trypanosoma cruzi aos 3, 6, 9 e 12 dias de cultura. 

 Meio 
de cultura 

sem 
parasitos 

3 dias 6 dias 9 dias 12 dias 

Glicose mg/dL 353,25 ± 
42,61 

318,33 ± 40,56 299 ± 44,9 306,25 ± 
16,97 

286,25 ± 
26,36 

Piruvato ND ND ND 0,12±0,03 0,14±0,04 

Lactato ND 123,60± 53,61 ND ND 17,07± 8,16 

Citrato 26,98± 15,12 25,04± 18,42 1,38± 0,61* 6,38±4,79* 3,82± 2,38* 

Succinato 373,38 ± 
116,26 

227,92 ± 240,21 8,09 ± 2,86* 12,40 ± 
1,96* 

24,25 ± 
9,36* 

Fumarato 3,89±1,28 2,15± 1,28* 0,12± 0,05* 0,15± 0,03* 0,60± 0,87* 

Malato 244,80± 
159,96 

915,10±1193,96 ND ND ND 

Acetato 146,82 ± 
22,69 

45,58 ± 45,54 6,61 ± 3,84 ND ND 

Acetoacetato 195,50 ± 
110,55 

90,73 ± 95,52 ND ND ND 

Beta- 
hidroxibutirato 

ND ND ND ND 2,17 ± 1,71 

Propionato 152,04 ± 
80,72 

41,40 ± 12,54 ND 3,56 ± 0,83 4,60 ± 1,83 

Ureia 14,42 ± 1,24 13,5 ± 2,43 16,6 ± 0,54* 17,4 ± 1,14* 17 ± 0,81* 

Creatinina 1,07 ± 0,14 0,88 ± 0,18 1,02 ± 0,04 1 ± 0 1 ± 0,07 

ND – não detectado; negrito e * - p<0,05 (ANOVA). 
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A tabela 2 demonstra o perfil de ácidos orgânico de epimastigotas de T. cruzi 

expostos a diferentes concentrações do fármaco Benzonidazol. Nas 

concentrações de 6.25 µmolar e 12.5 µmolar do BZD, foram detectados apenas 

os ácidos orgânicos citrato malato succinato e fumarato. Nas concentrações de 

100µmolar, 50µmolar e 25µmolar do BZN, os ácidos secretado/excretado foram 

o lactato e fumarato. Nessas concentrações não foi detectado os ácidos 

orgânicos citrato, malato e succinato  

A análise da produção de ácidos orgânicos e dos produtos de 

secreção/excreção dos parasitos expostos a concentração de 100µmolar do 

BZD, só foi possível no 1º dia de cultivo (24 horas), pois eles não sobreviveram 

após este período devido à alta dosagem do fármaco. A análise das demais 

concentrações ocorreu em 3 dias de cultura. O fármaco foi diluído em DMSO o 

que não influenciou nas análises bioquímicas realizadas. 

Não houve a detecção dos ácidos orgânicos acetato, acetoacetato e 

propionato em nenhuma das concentrações do fármaco testada. 

Em relação à glicose uréia e creatinina não houve diferença significativa em 

nenhuma das concentrações do fármaco testado e nem nos controles. 
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Tabela 2. Perfil de ácidos orgânico (µM) de epimastigotas de Trypanosoma cruzi expostos in 

vitro a diferentes concentrações de benzonidazol. 

 Glic
ose 
(mg/
dL) 

Citr
ato 

Mal
ato 

Succi
nato 

Lact
ato 

Acetoa
cetato 

Acet
ato 

Fuma
rato 

Propio
nato 

Urei
a 

(mg
/dL 

Creati
nina 

(mg/d
L 

Cont
role 

318,
33 ± 
42,6

1 

29,7
7 ± 

29,1
3 

915,
10± 
119
3,96 

227,9
2 ± 

240,2
1 

123,
60 ± 
53,6

1 

90,73 ± 
95,52 

45,5
8 ± 
45,5

4 

2,15 ± 
1,28 

41,40 
± 

12,54 

13,5 
± 

2,49 

0,88 ± 
0,18 

Cont
role 
com 
DMS

O 

322,
83 ± 
27,9

6 

34,1
0 ± 

13,7
2 

427,
16 ± 
467,
58 

395,8
5 ± 

186,7 

332,
58 ± 
190,
50 

187,24 
± 60,04 

ND 2,69 ± 
1,24 

ND 13,5 
± 

1,87 

0,9 ± 
0,14 

6,25 
µM 

397 
± 3,6 

14,8
5 ± 

8,30 

250,
07 ± 
107,
64 

251,7
3 ± 

117,7
7 

ND ND ND 1,36 ± 
0,87* 

ND 15 ± 
0,0 

1,13 ± 
0,05 

12,5 
µM 

351,
33 ± 
34,4 

22,2
0 ± 

20,2
2 

561,
22 ± 
515,
91 

354,2
7 ± 

317,3
4 

ND ND ND 2,85 ± 
2,67 

ND 13,6
6 ± 
1,15 

0,96 ± 
0,11 

25 
µM 

356,
33 ± 
2,08 

ND ND ND 281,
02 ± 
150,
42 

ND ND 1,76 ± 
0,61 

ND 16 ± 
0 

1 ± 0 

50 
µM 

355,
33 ± 
4,93 

ND ND 
 

ND 442,
35 ± 
118,
01 

ND ND 2,99 ± 
0,36 

ND 16 ± 
0 

1,03 ± 
0,05 

100 
µM 

369,
66 ± 
13,4

2 

ND ND ND 533,
47 ± 
84,8
2* 

ND ND 3,18 ± 
0,28 

ND 16,3
3 ± 
0,57 

1,03 ± 
0,05 

*p<0,05 (ANOVA). 
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6- DISCUSSÃO 

          Neste estudo foi possível demonstrar que nos experimentos onde os 

parasitos não foram expostos ao fármaco detectou-se ácidos orgânicos que 

indicam a utilização das vias metabólicas: ciclo do ácido cítrico diante da 

detecção de citrato e malato no 6°, 9° e 12° dia de cultura e a utilização da via 

glicossomal diante da detecção de lactato, succinato e fumarato e 

secreção/excreção de piruvato. Não houve detecção de oxaloacetato o que pode 

indicar seu consumo para produção de malato e de fumarato. O malato é um 

ácido orgânico encontrado no glicossomo destes parasitos, produzido a partir do 

fosfoenolpiruvato e é precursor do succinato. Observou-se uma elevada 

concentração de malato aos 3 dias de cultura e sua não detecção no 6° 9° e 12° 

dias. Como não houve diferença estatística dos 3 dias de cultura em relação ao 

meio de cultura sem parasitos, acredita-se que as concentrações detectadas no 

3° dia sejam aquelas que já estavam presentes no meio de cultura. Outra 

possível hipótese é que o malato tenha sido utilizado na síntese de ácidos 

graxos, visto que o oxaloacetato não foi detectado. Estudos mostraram através 

da ressonância magnética nuclear que em epimastigotas, o maior produtor final 

catabolizado foram a alanina, succinato, acetato e pouquíssimo ou zero ácidos 

graxos (Frydman et al 1990; Urbina et al 1990, Dante et al 2011), o que 

demonstra que possivelmente o malato detectado no 3°dia não foi utilizado na 

síntese de ácidos graxos e que provavelmente já estava presente no meio de 

cultura.  A não detecção de alfa-cetoglutarato indica que ocorre uma utilização 

preferencial de vias metabólicas glicossomais para a produção de energia, visto 

que houve consumo de succinato e fumarato e secreção/excreção de piruvato 

pelas vias mitocondriais comprovado pelo consumo de citrato. 

 

Foi possível observar um consumo de glicose em todas as fases de cultura, 

sendo mais intensas na fase de crescimento do parasita. Dante e cols 2011, 

demonstram em estudos que as formas epimastigotas mesmo vivendo em um 

meio supostamente escasso de glicose preferem essa via de obtenção de 

energia do que aminoácidos, indicando assim a preferência do T. cruzi pelas 
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vias glicossomais. Mesmo havendo absorção de glicose em todos as fases de 

cultivo do parasito, pode- se notar uma pequena queda na absorção de glicose 

pelo parasito em seu estágio final de crescimento, o que pode estar relacionado 

com o fato de que na fase de crescimento que é fase de reprodução e 

consequentemente de maior gasto energético, o parasito tenha utilizado 

ativamente a glicose. Outra hipótese que poderia explicar esse fato é que por se 

tratar do estágio final de crescimento em que os parasitos no meio de cultivo já 

sessaram a reprodução e consumiram bastante oxigênio na fase ativa, fizeram 

com que o meio tornasse anaeróbico e desta forma, devido os 

tripanosomatídeos não disporem do efeito Pasteur, faz com que a glicose 

diminua em condições de anaerobiose (Cazzulo 1992; Dante et al 2011). 

Outro fato que corrobora com estudos anteriores é que na presença de 

glicose o succinato é o maior produto final secretado, porém neste estudo ele foi 

consumido. A explicação pode estar relacionado com uma possível utilização do 

succinato na cadeia transportadora de elétrons para obter energia. Mesmo 

havendo um consumo de glicose, o parasito pode ter utilizado a mitocôndria 

como outra via de obtenção de energia (ciclo de Krebs) devido a possível queda 

no consumo de glicose causada pela anaerobiose do meio, demonstrando o 

quanto os tripanossomatídeos adaptam o seu metabolismo de acordo com a 

disponibilidade de substratos. 

Em relação à detecção de citrato no meio de cultura, houve consumo deste 

ácido, apresentando uma diferença estatística entre a concentração encontrada 

no meio de cultura e as concentrações detectadas no 6°, 9° e 12° dias. Esse 

consumo de citrato pode ser devido a uma grande atividade da via do ácido 

cítrico para a produção de energia. 

A detecção de piruvato somente no 9º e 12º dia de cultura indica a sua 

secreção como produto final da via da pentose fosfato, já descrita em T. brucei 

(Kerkhoven et al. 2013), sendo transportado para dentro da mitocôndria para 

oxidação e formação do ATP.  

 

A via da Pentose fosfato pode ter sido usada pelo parasita, pois, além de ser 

uma via que sintetiza nucleotídeos ela gera NADPH que confere proteção contra 

o estresse oxidativo causado pelas espécies reativas de oxigênio derivadas do 

próprio metabolismo aeróbico ( krauth-Siegel & Comini 2008). 
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O fosfoenolpiruvato, precursor do piruvato e também do acetato, não foi 

utilizado por estes parasitos para a produção de acetato, ácido não detectado 

nos parasitos no 9° e 12° dia de cultura. Observou-se que dos parasitos que 

apresentaram a detecção de acetato não houve a detecção de piruvato, 

indicando que o precursor em comum destes dois ácidos orgânicos é utilizado 

preferencialmente por uma via ou por outra (Mazet et al. 2013).  O acetato foi 

detectado apenas no 3º e 6° dia de cultivo e o b- hidroxibutirato foi detectado no 

12° dia de cultivo, o que pode indicar a utilização da via de oxidação dos ácidos 

graxos.  

Ao analisar o ácido orgânico lactato, foi observado uma elevada excreção/ 

secreção do ácido no 3° dia de cultura o que indica uma provável utilização da 

glicose para produção de energia através da via glicossomal. Isto pode ser 

observado pois a disponibilidade de oxigênio in vitro é maior que a observada in 

vivo, e a atividade da via do ácido cítrico é proporcional a quantidade de 

oxigênio presente no meio (Lenhigner, 2006). 

A concentração de uréia apresentou um aumento significativo a partir do 6° 

dia de cultura, ou seja, nas fases logarítmica, estacionária e de declínio. 

Indicando um aumento da degradação de proteínas como fonte de energia. 

Estes achados estão de acordo com as alterações encontradas nas 

concentrações de fumarato visto que este ácido orgânico é um dos produtos do 

ciclo da ureia, desta forma, o fumarato pode não ter sido produzido para a 

síntese de ureia. 

Este estudo revela resultados inéditos que diferem da literatura já publicada 

até a presente data, pois estudos anteriores, relatam que o ciclo da ureia é 

ausente no T. cruzi, assim como em L. major e T.brucei, diferentemente na 

Leishmania, que contém várias enzimas do ciclo da ureia, explicando assim o 

fato da Leishmania excretar ureia enquanto os tripanosomas produzem amônia 

(Opperdoes & Coombs 2007). Contudo a dosagem de ácidos orgânicos 

realizados neste estudo demonstrou que a ureia foi um produto final do 

metabolismo dos aminoácidos, podendo sugerir a utilização dessa via pelo 
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parasito. Um fato interessante por exemplo, seria dosar o nível de arginase para 

comprovar que realmente o ciclo da ureia está presente nos tripanosomas. Por 

essa razão, é de grande importância que novas pesquisas sejam realizadas a 

respeito do metabolismo energético do T.cruzi, pois assim, essas novas 

descobertas poderão ajudar futuramente em novas e eficazes alternativas para o 

tratamento da doença de chagas.  

Nos parasitos expostos ao fármaco não houve diferença significativa nas 

concentrações de glicose, uréia e creatinina detectadas no 3° dia de cultura e 

expostos a diferentes concentrações do fármaco. No Genoma do T.cruzi o ORF 

(open reading frame) codifica uma proteína chamada C12 domínios 

transmenbrana, que é uma característica dos transportadores de açúcar, que é 

transportar a glicose com uma maior afinidade. Como não houve um aumento   

na variação da concentração da glicose, uma hipótese que este estudo pode 

levantar é que o fármaco Benzonidazol poderia bloquear os receptores de 

membrana da glicose.  

O fumarato detectado também está presente no meio de cultura, como não 

houve diferença significativa dos grupos expostos ao fármaco em relação ao 

meio de cultura, acredita-se que este ácido seja aquele que já estava presente 

no meio.  

Observou-se que nas concentrações de 6,25 e 12,5 µM de BZN houve uma 

preferência por vias aeróbias de produção de energia devido a detecção de 

citrato, malato e succinato que são ácidos orgânicos que indicam o ciclo do 

ácido cítrico.  Enquanto que em concentrações mais altas de 100 µmolar, 50 

µmolar e 25 µmolar de BZN observou-se uma preferência por vias anaeróbias 

citoplasmáticas pela detecção de lactato que foi o único ácido 

secretado/excretado.  

O BZN exerce a sua atividade produzindo danos no DNA (Baeza et al 2015), 

porém no glicossomo não tem DNA o que explica o parasito utilizar da via 

anaeróbia no glicossomo para a produção de energia em altas concentrações do 

fármaco. Além disso na concentração de 100 µM houve um aumento 

significativo da secreção de lactato em relação ao grupo controle que demonstra 
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a ação de inibição do fármaco sobre o metabolismo energético do parasito 

fazendo com que ele busque vias alternativas de produção de energia. 

Desta forma, diante da não detecção de produtos finais glicossomais e 

mitocondriais pode-se concluir que um dos mecanismos de ação deste fármaco 

é impedir o metabolismo aeróbio do parasito, inibindo vias mitocondriais e 

glicossomais. Esta via tem sido considerado um alvo particularmente promissor 

para novas drogas, como uma redução de 50% na produção de ATP em T. 

brucei (Kerkhoven et al. 2013). 
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7- CONCLUSÃO 

 

   Os resultados obtidos em relação à curva de crescimento de formas 

epimatigotas de T. cruzi da cepa Y corroboram com a padronização da curva de 

crescimento descrito na literatura. 

      Foi possível detectar através da CLAE, ácidos orgânicos referentes à via 

glicolítica, oxidação de ácidos graxos, ciclo da uréia e ciclo do ácido cítrico dos 

parasitos em todos os dias analisados nos parasitos cultivados em meio LIT, 

demonstrando que esses parasitas podem tomar diversas vias metabólicas de 

obtenção de energia dependendo do substrato presente no meio.  

 

       A detecção de Glicose, e sua absorção em todos os dias de cultivo 

demonstra que este estudo corrobora com a literatura atualmente descrita, que 

relata a preferência dos tripanosomas pelas vias glicossomais. 

   

      A ureia também foi detectada, mostrando que houve secreção/excreção 

deste ácido orgânico pelo parasito. 

 

      Este estudo tem grande importância para a literatura pois é o primeiro estudo 

relatado que traz a possível utilização do ciclo da uréia como via de obtenção de 

energia pelo Trypanosoma cruzi, que até então é tida como uma das vias 

metabólicas em Leischmania.  

       A avaliação dos ácidos orgânicos nos parasitos pré expostos ao fármaco 

demonstram que eles utilizam diferentes vias metabólicas para a produção de 

energia como a via glicolítica, oxidação de ácidos graxos, ciclo da uréia e ciclo 

do ácido cítrico. 

Após a exposição a diferentes concentrações de BZN, foi possível observar 

que nas menores concentrações do fármaco (6,25 e 12,5 µmolar) o parasito 
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utilizou de vias aeróbicas para a produção de energia. Porém nas maiores 

concentrações do fármaco (25, 50 e 100µmolar), houve a indução da via 

anaeróbia de produção de energia, pois não foi possível detectar ácidos 

orgânicos referentes ao metabolismo energético aeróbio, podendo se concluir 

que a ação deste fármaco é impedir o metabolismo aeróbio do parasito, inibindo 

vias mitocondriais e glicossomais. 
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