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RESUMO 

 

García HA. Diagnóstico, caracterização molecular e epidemiologia de tripanossomas de ungulados. [Tese 
(Doutorado em Parasitologia)]. São São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 
2012.  
 

As espécies do gênero Trypanosoma são parasitas heteroxênicos com distribuição mundial e ampla 

diversidade de hospedeiros. Ungulados domésticos e silvestres podem ser infectados por diversas espécies de 

tripanossomas. Diversos fatores eco-biogeográficos atuam na distribuição, diversidade e densidade das 

populações de vetores e hospedeiros, modulando as interações com os tripanossomas. T. vivax, T. evansi, T. 

equiperdum, T. congolense, T. b. brucei e T. simiae são de origem africana e patogênicos para bovinos, 

bufalinos, ovinos, caprinos, equinos e suínos. Com exceção de T. vivax, T. evansi e T. equiperdum, as demais 

espécies estão restritas ao continente africano, onde circulam entre ungulados selvagens e são ciclicamente 

transmitidas por moscas tsé-tsé ou mecanicamente por diversas moscas hematófagas. Outros tripanossomas 

com distribuição mundial, T. theileri e espécies relacionadas, também infectam ruminantes. Apesar da limitada 

patogenicidade, fatores associados à condição imune do hospedeiro podem determinar infecções graves.  

Compreender a epidemiologia e as interações entre vetores, tripanossomas e hospedeiros requer 

estudos abrangentes de estrutura populacional, filogeografia, diversidade e relações filogenéticas entre isolados. 

Estudos de epidemiologia molecular que visam a identificar e melhor entender a distribuição geográfica e as 

associações com espécies e genótipos demandam o desenvolvimento de testes diagnósticos específicos e 

sensíveis. Com esse intuito, foram desenvolvidos e avaliados métodos para diagnóstico e genotipagem 

moleculares baseados em sequências de DNA codificadoras ou não, com diferentes taxas de evolução, e 

marcadores de microssatélites. Esses marcadores foram empregados em estudos de diversidade genética e 

filogeografia de tripanossomas em amostras de sangue de animais domésticos e selvagens com infecções 

naturais e experimentais. Sequências do gene codificador da enzima catepsina L-“like” (CATL) foram 

empregadas com sucesso como alvos em reações de PCR para o diagnóstico específico de T. vivax (TviCATL-

PCR) em amostras de sangue de ovelhas, bois, cavalos, búfalos, cabras, antílopes, e também em moscas tsé-

tsé. Sequências do gene CATL de T. theileri foram caracterizadas e empregadas para o desenvolvimento de um 

método diagnóstico (TthCATL-PCR) aplicado em estudos de populações de T. theileri em ruminantes 

domésticos e selvagens. Sequências parciais de CATL permitiram também definir genótipos dessas espécies na 

Venezuela, Brasil, Moçambique e Tailândia, em concordância com os genótipos estabelecidos com marcadores 

de genes ribossômicos.  

O emprego do método TviCATL-PCR permitiu avaliar a ocorrência de surtos de infecção por T. vivax em 

ovelhas, bois e cavalos de regiões não endêmicas do Brasil e, em conjunto com marcadores de microssatélites e 

sequências dos espaçadores internos transcritos dos genes ribossômicos (ITS rDNA), caracterizar os genótipos 

presentes nestes surtos. Também foi possível avaliar a diversidade e comparar os genótipos de áreas 

endêmicas da Venezuela, Brasil e países do Oeste e Leste da África e efetuar análises filogeográficas que 
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suportaram a introdução dos isolados de T. vivax na América do Sul a partir do Oeste da África, assim como 

entender melhor o relacionamento entre isolados do leste e oeste da África. O mesmo ensaio de PCR provou ser 

uma ferramenta valiosa na detecção de DNA dos parasitas em diversos tecidos, o que permitiu elucidar alguns 

aspectos da patogênese da tripanossomose por T. vivax.  

Para o estudo de T. theileri e espécies relacionadas, foram empregadas sequências dos genes 

gGAPDH e citocromo b em inferências filogenéticas de genes isolados e combinados com sequências de SSU 

rRNA, ITS rDNA, Spliced Leader (SL), 5S rRNA e CATL. As análises filogeográficas efetuadas em populações 

simpátricas e alopátricas de T. theileri de bovinos e T. theileri-“like” de búfalos, comparadas com espécies do 

subgênero Megatrypanum parasitas de cervos, antílopes e ovelhas, determinaram duas linhagens filogenéticas 

principais nesse subgênero (TthI e TthII). Essas análises também definiram dez genótipos associados aos 

hospedeiros vertebrados que evidenciam a existência de grande restrição de hospedeiros, sugerindo a 

existência de processos de seleção de espécies/genótipos nos hospedeiros ruminantes. Abordagem semelhante 

foi empregada no posicionamento filogenético de T. melophagium, parasita exclusivo de ovelhas transmitido por 

hipoboscídeos, como uma espécie separada, embora fortemente relacionada com as demais do subgênero 

Megatrypanum. Análises realizadas com amostras de sangue, evitando assim a seleção de genótipos em 

culturas, revelaram uma ampla diversidade de sequências de CATL em bois da Tailândia, revelando a existência 

de novos genótipos, infecções mistas e uma complexa diversidade genética no subgênero Megatrypanum. 

Análises de polimorfismo de genes que codificam o receptor da transferrina (ESAG6) em tripanossomas 

do subgênero Trypanozoon indicaram um importante polimorfismo em isolados de T. evansi de animais 

domésticos e selvagens do Brasil e da Venezuela, que foram comparados com sequências do Egito e Tailândia. 

Foram definidas 55 variantes alélicas, algumas descritas pela primeira vez e agrupadas em clados separados, 

enquanto outras variantes foram agrupadas nos clados já definidos. O estudo realizado com isolados 

venezuelanos e brasileiros de T. evansi mostrou, pela primeira vez, um maior número de alelos nas amostras de 

animais selvagens, não submetidas a seleção por drogas ou seleção em modelos experimentais. O amplo 

repertório de sequências dos genes ESAG6 nas populações de T. evansi concorda com a ampla diversidade de 

espécies de mamíferos que podem ser infectados por essa espécie. 

 

Palavras-chave: Trypanosoma. Diagnóstico. Ungulados. Genes ribossômico. gGAPDH. ESAG6. 

Catepsina. Filogeografia. Mini-exon. Citocromo b. Epidemiologia. Genótipos. 
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ABSTRACT 

 

Garcia HA. Diagnosis, molecular characterization and epidemiology of trypanosomes from ungulates. [Thesis 
(Ph.D. Parasitology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2012. 

 

The species of the Trypanosoma genus are heteroxeneous parasites with a worldwide distribution and 

wide host range. Domestic and wild ungulates can be infected by several species of trypanosomes. Several 

factors influence eco-biogeographic distribution, diversity, and density of populations of vectors and hosts by 

modulating interactions with trypanosomes. T. vivax, T. evansi, T. equiperdum, T. congolense, T. b. brucei, and 

T. simiae are of African origin and pathogenic for cattle, buffalo, sheep, goats, horses and pigs. With the 

exception of T. vivax, T. evansi, and T. equiperdum, these species are restricted to Africa, where they circulate 

among wild ungulates and are transmitted cyclically by tsetse flies, or mechanically by several bloodsucking flies. 

Worldwide occurring T. theileri and related species also infect ruminants. Despite limited pathogenicity, some 

factors associated with immune status of the host may lead to severe infections. 

Understanding the epidemiology and interactions between vectors, hosts, and trypanosomes requires a 

comprehensive study of population structure, phylogeography, diversity, and phylogenetic relationships among 

isolates. Molecular epidemiology studies that aim to identify and better understand the geographical distribution 

and associations with species and genotypes require the development of specific and sensitive diagnostic tests. 

To that end, we developed and evaluated methods for molecular diagnosis and genotyping based on DNA 

sequences, protein-coding or not and  presenting different rates of evolution, and microsatellite markers. These 

markers were used in studies of genetic diversity and phylogeography of trypanosomes in blood samples from 

domestic and wild animals in natural and experimental infections. Sequences of the gene encoding cathepsin L-

like (CATL) were successfully employed as targets in PCR reactions for the specific diagnosis of T. vivax 

(TviCATL-PCR) in blood samples from sheep, cattle, horses, buffaloes, goats, antelopes, and also in tsetse flies. 

Sequences of CATL genes from T. theileri were also characterized and used to develop a diagnostic method 

(TthCATL-PCR) for studies of T. theileri populations in domestic and wild ruminants. Partial sequences of CATL 

genes also allowed us to define genotypes of these trypanosome species in Venezuela, Brazil, Mozambique, and 

Thailand, in agreement with genotypes defined using ribosomal markers.  

The use of the TviCATL-PCR method allowed us to evaluate the occurrence of outbreaks of T. vivax 

infection in sheep, cattle, and horses from non-endemic regions of Brazil and, in conjunction with microsatellite 

markers and sequences of the ribosomal genes internal transcribed spacers (ITS rDNA), to characterize the 

genotypes present in these outbreaks. It was also possible to evaluate and compare the diversity of genotypes in 

endemic areas of Venezuela, Brazil, and countries of West and East Africa and construct phylogeographic 

analyses that supported the introduction of the isolates of T. vivax in South America from West Africa, as well as 

better understand the relationship between isolates of eastern and western Africa. The same PCR assay proved 

to be a valuable tool for the detection of DNA from parasites in various tissues, allowing us to elucidate some 

aspects of the pathogenesis of trypanosomosis by T. vivax.  
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To study T. theileri and related species, sequences of gGAPDH and cytochrome b genes were used in 

phylogenetic inferences using single genes or combining them with sequences of SSU rRNA, ITS rDNA, spliced 

Leader (SL), 5S rRNA, and CATL. The phylogeographic analyses performed in sympatric and allopatric 

populations of T. theileri from cattle and T. theileri-like from buffalo, compared with other species of the subgenus 

Megatrypanum parasitizing deer, antelope and sheep, led to the definition of two major phylogenetic lineages 

(TthI and TthII). These analyses also defined ten genotypes associated with vertebrate hosts, which shows 

evidence of severe host restriction, suggesting the existence of species/genotype selection mechanisms in 

ruminant hosts. A similar approach was used in the phylogenetic positioning of T. melophagium, a parasite 

exclusive of sheep and transmitted by hippoboscids, as a separate species, although closely related to other 

species of the Megatrypanum subgenus. Analyses performed with blood samples, thus avoiding the selection of 

genotypes in culture, revealed a wide diversity of CATL sequences in cattle from Thailand, revealing the 

existence of new genotypes, mixed infections, and a complex genetic diversity and population structure of the 

subgenus. Polymorphism analysis of genes encoding the transferrin receptor (ESAG6) in trypanosomes of the 

subgenus Trypanozoon reveled an important polymorphism in strains of T. evansi from domestic and wild 

animals from Brazil and Venezuela, which were compared with sequences from Africa and Thailand. Fifty five 

allelic variants were identified, some newly described and grouped into separate clades, while other variants were 

grouped in previously defined clades. The study of Venezuelan and Brazilian isolates of T. evansi showed, for the 

first time in wild animals, a large number of alleles in samples not submitted to selection by drugs or experimental 

models. The wide repertoire of ESAG6 gene sequences in T. evansi populations agrees with the broad diversity 

of mammalian species that can be infected by this trypanosome.  

 

Keywords: Trypanosoma. Diagnosis. Ungulates. Ribosomal genes. gGAPDH. ESAG6. Cathepsin. 

Phylogeography. Mini-exon. Cytochrome b. Epidemiology. Genotypes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O gênero Trypanosoma 

 

O gênero Trypanosoma (Gruby, 1843) pertence à Família Trypanosomatidae (Doflein, 1901), que 

compreende protozoários flagelados pertencentes à classe Kinetoplastea. Os cinetoplastídeos, 

conjuntamente com díplonemideos (classe Diplonemea) e euglenóides (classe Euglenoidea), formam o 

filo Euglenozoa do infra-reino Euglenozoa, sub-reino Eozoa, reino Protozoa (Cavalier-Smith, 2010). A 

classe Kinetoplastea agrupa as subordens Trypanosomatina, que alberga na família Trypanosomatidae 

parasitas monoxênicos ou heteroxênicos de plantas e animais invertebrados e vertebrados (Simpson et 

al., 2006; Stevens, 2008), assim como a subordem Bodonina que compreende parasitas de peixes e 

organismos de vida livre adaptados a diversos ambientes aquáticos e terrestres. 

A família Trypanosomatidae representa um agrupamento monofilético de parasitas obrigatórios de 

ampla prevalência, distribuição geográfica e nichos ecológicos, extensa diversidade de hospedeiros 

(incluindo vertebrados, invertebrados e plantas) e grande interesse médico e veterinário. Ao mesmo 

tempo, por representarem eucariotos unicelulares muito ancestrais, constituem importantes modelos 

nos estudos da evolução desse grupo. Nesta família se agrupam nove gêneros de tripanossomatídeos: 

Blastocrithidia, Crithidia, Herpetomonas, Leptomonas, e Rynchoidomonas, parasitas monoxênicos de 

insetos; Endotrypanum, Leishmania, e Trypanosoma, protozoários heteroxênicos com ciclo biológico 

alternante entre hospedeiros vertebrados e invertebrados; e o gênero Phytomonas, parasita 

heteroxênico de insetos e plantas. Foram propostos os gêneros Wallaceina e Sergeia (Podlipaev, 2001; 

Svobodová et al., 2007),  albergando protozoarios monoxênicos de insetos, e os gêneros Angomonas e 

Strigomonas, com endosimbiontes bacterianos (Teixeira et al., 2011). 

O gênero Trypanosoma alberga espécies que abrangem uma ampla diversidade de hospedeiros, 

com espécies descritas em todas as classes de vertebrados: peixes, répteis, anfíbios, aves e 

mamíferos. Isto, juntamente com a ampla distribuição geográfica, nichos ecológicos, variedade de 

ecótopos e mecanismos de transmissão, reflete a imensa diversidade biológica do gênero, embora a 

maior parte dos estudos nesta área têm se restringido a tripanossomatídeos patogênicos de interesse 

médico humano e veterinário. No entanto, a maior parte das espécies de tripanossomas desenvolve 

seus ciclos de transmissão entre hospedeiros naturais silvestres, que agem como reservatórios, e 

hospedeiros invertebrados, que atuam como vetores, sendo a maioria das espécies não patogênicas 

para o homem. 

Os tripanossomas são parasitas com complexos ciclos de vida, com alternância entre hospedeiros 

vertebrados e invertebrados hematófagos. O desenvolvimento, a diferenciação e o tamanho das 
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populações de parasitas em cada um dos sistemas biológicos que representam os hospedeiros, 

envolve complexas interações, determinantes para a sobrevivência e o sucesso dos ciclos de 

transmissão. Fatores que influenciam a diversidade biológica, densidade populacional dos vetores e 

resposta imune dos hospedeiros vertebrados são também importantes nessas interações, sendo 

possível evidenciar ciclos de transmissão enzoótico com relevantes associações entre vetores, 

hospedeiros vertebrados e nichos ecológicos. A diversidade biológica do gênero Trypanosoma é 

refletida também na diversidade de seus vetores hematófagos. Estes incluem organismos das ordens 

Díptera (moscas e mosquitos), Hemíptera (triatomíneos), Siphonaptera (pulgas), Parasitiforme 

(carrapatos) e anelídeos (sanguessugas) (Hoare, 1972; Simpson et al., 2006; Hamilton et al., 2007). 

Ao longo do ciclo de vida nos hospedeiros vertebrados e invertebrados, as espécies de 

tripanossomas podem se apresentar sob a forma amastigota, epimastigota, tripomastigota e, 

raramente, promastigota. Morfologias são definidas com base na posição do cinetoplasto em relação 

ao núcleo do parasita e da presença ou não de flagelo livre, assim como a existência e grau de 

desenvolvimento da membrana ondulante (Hoare, 1972; Wallace, 1979; Vickerman, 1994). 

Tradicionalmete, as espécies de Trypanosoma eram descritas empregando-se critérios taxonômicos 

tradicionais: morfologia do parasita no sangue e no vetor, aspectos biológicos, hospedeiro e origem 

geográfica. Com base nesses critérios, os tripanossomas de mamíferos foram classificados em 

subgêneros e centenas de espécies foram descritas em mamíferos, com muitas infecções mistas 

devido ao fato que mais de uma espécie de tripanossoma pode infectar o mesmo hospedeiro. 

No ciclo de vida dos tripanossomas, as formas “infectantes” denominadas tripomastigotas 

sanguíneos são ingeridas pelos vetores, nos quais sofrem transformações morfológicas e bioquímicas 

para se adaptar as condições no microambiente do hospedeiro invertebrado e garantir o 

desenvolvimento dos estágios de replicação para, finalmente, se diferenciar em tripomastigotas 

metacíclicas que representam as formas infectantes para o vertebrado. O local de desenvolvimento e 

diferenciação das formas infectantes no invertebrado determina a via de transmissão dos 

tripanossomas. Estes processos podem se suceder no tubo digestivo ou nas glândulas salivares do 

vetor, determinando transmissão por contaminação ou inoculação, respectivamente (Hoare, 1972). 

Características biológicas particulares do processo de hematofagia dos diversos vetores contribuem ao 

sucesso da transmissão dos tripanossomas. Um fato importante é que, com a exceção de 

Trypanosoma rangeli, a maioria dos tripanossomas emprega apenas uma destas vias de transmissão 

(D’Alessandro, Saraiva, 1999). 

Em uma tentativa de reorganizar a taxonomia de diversas espécies descritas como tripanossomas 

de mamíferos, Hoare (1964), adicionou aos critérios tradicionais de classificação, informações 

relacionadas ao local de desenvolvimento e diferenciação dos tripanossomas no hospedeiro 
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invertebrado e via de eliminação das formas metacíclicas como critérios taxonômicos para dividir o 

gênero Trypanosoma nas Secções Stercoraria e Salivaria. 

A Secção Salivaria alberga os subgêneros Duttonella, Trypanozoon, Pycnomonas e Nannomonas, 

tripanossomas de origem africana. As espécies desses subgêneros são consideradas patogênicas para 

seus hospedeiros mamíferos, embora nos ciclos naturais circulem como enzootias nos reservatórios 

silvestres. As espécies desta Secção têm como vetor biológico dípteros do gênero Glossina (mosca 

tsétsé), as quais se distribuem numa ampla região da África sub-sahariana, com grupos de espécies 

associadas aos diversos ecótopos da região. Nesses vetores, embora os tripanossomas possam se 

desenvolver no tubo digestivo, glândulas salivares, probóscide ou simultaneamente em algumas destas 

porções do vetor, a transmissão acontece com a inoculação das formas tripomastigotas metacíclicas 

durante o processo de repasto sanguíneo. Os tripanossomas desta Secção, com exceção de T. evansi 

e T. equiperdum, passam por diferentes estágios de desenvolvimento no vetor. Para as duas espécies 

acima citadas, a transmissão é exclusivamente mecânica, envolvendo vetores hematófagos (T. evansi) 

ou ausência de vetores (T. equiperdum). Na ausência da mosca tsétsé, apenas os tripanossomas 

africanos mecanicamente transmitidos podem se propagar. Neste sentido, além das duas espécies 

anteriores, T. vivax também tem se adaptado a transmissão mecânica, sendo estas três espécies as 

únicas que se difundiram fora do continente africano: T. evansi apresenta uma distribuição que abrange 

America do Sul, Ásia e Europa; T. vivax está amplamente difundido na America do Sul e Central e T. 

equiperdum nas Américas e na Ásia (Hoare, 1972; Stevens et al., 2001; Hamilton et al., 2007; Stevens, 

2008). Provavelmente, essas espécies foram introduzidas nas Américas com animais trazidos do norte 

e oeste da África pelos colonizadores europeus. 

Mamíferos de grande interesse econômico, especialmente ungulados, podem ser infectados por 

diversas espécies de tripanossomas em todo o mundo. T. vivax, T. evansi, T. equiperdum, T. 

congolense, T. b. brucei e T. simiae são agentes de doenças importantes para esses animais na África, 

Ásia e Américas Central e do Sul. Essas espécies são patogênicas para bovinos, bufalinos, ovinos, 

caprinos, equinos e suínos, sendo todas de origem Africana, onde circulam entre ungulados selvagens 

que agem como reservatórios e raramente apresentam sinais clínicos de doença. A distribuição está 

diretamente associada à presença de vetores hematófagos. 

A Secção Stercoraria compreende os subgêneros Schizotrypanum, Herpetosoma e Megatrypanum, 

sendo as espécies-tipo: T. cruzi, T. lewisi e T. theileri, para cada um dos subgêneros, respectivamente 

(Hoare, 1964, 1972). Estes parasitas se desenvolvem exclusivamente no tubo digestivo do vetor 

biológico e são transmitidas pela contaminação com formas tripomastigotas metacíclicas eliminadas 

com as fezes do vetor. As espécies desta Secção apresentam distribuição geográfica variável; 

cosmopolita para T. theileri e espécies relacionadas, que infectam ruminantes em todo o mundo 



 

 

23 

(Hoare, 1972, Rodrigues et al., 2003, 2006; Lee et al., 2010), enquanto algumas espécies como T. cruzi 

e T. rangeli são encontradas apenas nas Américas Central e do Sul (Hoare, 1972; Guhl, Vallejo, 2003; 

Vallejo et al., 2009). Com a exceção de T. cruzi, as espécies desta Secção não infectam o homem é 

geralmente não são patogênicas para seus hospedeiros vertebrados, com a exceção de alguns poucos 

casos recentemente relatados em humanos de infecção por T. lewisi-“like” (Sarataphan et al., 2007).  

 

1.2 Filogenia e evolução dos tripanossomas 

 

As espécies do gênero Trypanosoma pertencem ao filo Euglenozoa, que alberga organismos cujo 

posicionamento na árvore filogenética universal sugere que estejam entre os eucariotos mais 

primitivos, tendo provavelmente, divergido logo após a separação dos eucariotos da linhagem 

procariótica. O filo Euglenozoa constitui um dos maiores grupos de eucariotos, albergando organismos 

unicelulares flagelados com grande diversidade morfológica, genética e ecológica, além de 

representarem importantes modelos para o estudo da evolução da linhagem eucariota devido a sua 

divergência ancestral. Neste filo se agrupam organismos que apresentam múltiplos estilos de vida, 

abrangendo tanto espécies de vida livre como parasitas de todas as classes de vertebrados, 

invertebrados e plantas (Busse, Preisfeld, 2003; von der Heyden et al., 2004; Simpson et al., 2004, 

2006). 

Em uma recente revisão taxonômica efetuada por Cavalier-Smith (2010), o filo Euglenozoa foi 

separado do infrareino Excavata, onde estava posicionado (Cavalier-Smith, 2003, 2004; Moreira et al., 

2007), e reclassificado no infrareino Euglenozoa. Esta reorganização foi baseada em filogenias 

multigênicas e análises ultraestruturais que mostraram grande divergência entre o filo Euglenozoa e os 

outros três filos do infrareino Excavata. 

Análises filogenéticas baseadas no estudo de caracteres morfológicos e moleculares permitiram 

identificar autapomorfias que sustentaram a monofilia do filo Euglenozoa. No entanto, ainda são 

necessários muitos estudos que abranjam representantes das diversas classes do filo, a fim de melhor 

compreender o posicionamento do filo em relação aos outros protozoários e as relações filogenéticas 

entre os principais grupos (euglenoides, diplonemídeos e cinetoplastídeos) (Simpson, Roger, 2004). 

Estudos recentes baseados em filogenia molecular permitiram dividir o filo Euglenozoa em três classes: 

Euglenoidea, Diplonemea e Kinetoplastea (Preisfeld et al., 2001; Moreira et al., 2001; Busse, Preisfeld, 

2002, 2003; Breglia et al., 2007). Estudos filogenéticos baseados em análises de proteínas e código 

genético mitocondrial sustentaram a hipótese de uma maior proximidade filogenética entre 

cinetoplastídeos e diplonemídeos, contrastando com inferências baseadas em caracteres morfológicos 

que sugeriram maior proximidade entre diplonemídeos e euglenideos. Porem, análises baseadas em 
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filogenia molecular podem refletir diferentes histórias evolutivas dependendo tanto dos organismos e 

genes analisados, métodos de inferência usados e grupos externos escolhidos nas análises (Maslov et 

al., 1996, 2001; Lukes et al., 2002; Stevens, Rambaut, 2001; Busse, Preisfeld, 2002, 2003; Hughes, 

Piontkivska, 2003a; Von der Heyden et al., 2004; Simpson, Roger, 2004; Moreira et al., 2001, 2004). As 

análises mais aprimoradas, que têm considerado os diversos fatores antes citados, mostraram que os 

tripanossomatídeos constituem um grupo monofilético que evoluiu dos bodonídeos de vida livre 

(Hughes, Piontkivska, 2003b; Simpson, Roger, 2004; Moreira et al., 2004; Simpson et al., 2006; 

Deschamps et al., 2011). 

Recentemente foi sugerido segregar os cinetoplastídeos em duas subordens: Prokinetoplastina, 

contendo as espécies basais Ichtyobodo necator e Perkinsiella amoebae, e Metakinetoplastina, 

albergando três clados de bodonídeos (Neobodonida, Parabodonida e Eubodonida) e o clado dos 

tripanossomatídeos (Trypanossomatida), formado por parasitas da família Trypanosomatidae (Moreira 

et al., 2004; Simpson et al., 2006). 

A origem dos tripanossomatídeos e do parasitismo na família Trypanosomatidae é também um 

assunto muito controverso. Muitas hipóteses têm sido propostas para elucidar se estes organismos 

infectaram inicialmente invertebrados e com o surgimento da hematofagia tornaram-se parasitas de 

vertebrados, ou se estes organismos eram inicialmente parasitas de vertebrados e então passaram a 

infectar insetos hematófagos. A discussão deste tema é ainda um debate aberto e, no cenário 

biológico, muito provavelmente o processo de adoção de hospedeiros invertebrados e vertebrados por 

parte dos parasitas, assim como também o surgimento do ciclo heteroxênico, ocorreu como um 

fenômeno independente diversas vezes ao longo da evolução deste grupo (Vickerman, 1994; Maslov, 

Simpson, 1995; Haag et al., 1998; Wright et al., 1999; Dolezel et al., 2000; Stevens et al., 2001; Lukes 

et al., 2002; Hamilton et al., 2007). Entretanto, como não existem fósseis de tripanossomatídeos, todas 

as hipóteses evolutivas são fundamentadas em reconstrução da história evolutiva baseadas em 

filogenia molecular. Quanto maior o numero de táxon e genes avaliados, com topologias congruentes 

independentemente do método de reconstrução filogenética ou genes escolhidos, maior robustez terá a 

hipótese sugerida. Neste sentido, diversos estudos filogenéticos moleculares sugerem que os 

tripanossomatídeos divergiram de bodonídeos de vida livre (Simpson et al., 2002; Simpson, Roger, 

2004; Moreira et al., 2004; Deschamps et al., 2011), permitindo a hipótese de que um bodonídeo 

aquático adaptado ao parasitismo no ambiente intestinal após ser ingerido por insetos, dando origem 

aos tripanossomatídeos de insetos. Posteriormente, com o advento da hematofagia, alguns destes 

tripanossomatídeos monexênicos de insetos se adaptaram ao parasitismo em vertebrados ao serem 

transmitidos durante o repasto sanguíneo, surgindo assim os ciclos de transmissão heteroxênicos e o 

desenvolvimento de espécies que se adaptaram a este modo de vida. 
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Estudos iniciais visando avaliar a monofilia dos tripanossomas mediante reconstruções 

filogenéticas baseadas em sequências da subunidade menor do gene ribossômico (SSUrRNA), 

sugeriram que este gênero era polifilético (Maslov et al., 1996). Porém, análises posteriores 

empregando o mesmo gene e incluindo um maior número de táxons, demonstraram a monofilia do 

gênero Trypanosoma (Haag et al., 1998; Stevens et al., 1999b; 2001). A hipótese da origem 

monofilética foi corroborada como a mais provável em um estudo efetuado por Piontkivska, Hughes 

(2005), embora esses mesmos autores tenham sugerido a polifilia do gênero em um estudo prévio 

baseado em sequências ribossômicas (Hughes, Piontkivska, 2003b). Estas situações refletem a 

importância da seleção dos grupos externos ou “outgroups”, do número e representatividade dos 

diversos táxons analisados e dos diferentes métodos de inferências filogenéticas escolhidos para as 

análises.  

Similarmente, sequências codificadoras de proteínas (Wiemer et al., 1995; Hashimoto et al., 1995; 

Alvarez et al., 1996; Hannaert et al., 1998; Simpson et al., 2002; Lukes et al., 2002; Hamilton et al., 

2007) e filogenias baseadas em análises independentes ou combinadas de genes ribossomais e 

codificadores (gGAPDH), incluindo um amplo número de espécies representativas dos diversos grupos 

do gênero, também sustentaram a monofilia do gênero Trypanosoma (Stevens et al., 2001; Hamilton et 

al., 2004, 2005a, 2007; Ferreira et al., 2007; Viola et al., 2009a,b). Esses estudos indicam um ancestral 

comum de todas as espécies de tripanossomas de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes (Hollar, 

Maslov, 1997; Stevens, Gibson, 1999; Wright et al., 1999; Haag et al., 1998; Stevens et al., 1998, 

1999b, 2001; Lukes et al., 2002; Simpson et al., 2002; Hamilton et al., 2004). A monofilia do gênero 

Trypanosoma, fortemente apoiada em diversas análises moleculares, sugere que este gênero esteja 

mais relacionado com espécies do gênero Blastocrithidia (Hamilton et al., 2004, 2007).  

Os agrupamentos de espécies de tripanossomas evidenciados durante as análises filogenéticas 

moleculares foram definidos como “clados”. Análises iniciais permitiram definir três grandes clados no 

gênero Trypanosoma: clado T. brucei, clado T. cruzi e o clado Aquático (Stevens et al., 1998; 1999b; 

2001; Hamilton et al., 2004; 2007). Posteriormente, análises filogenéticas abrangentes com grande 

número de táxons permitiram estabelecer novos agrupamentos de espécies, alguns com análises muito 

robustas, como os clados T. theileri (ruminantes) e T. lewisi (principalmente roedores); outros clados 

precisam ainda de reavaliações incluindo maior número de isolados de diversas origens geográficas: 

clado T. cyclops, T. avium/T. corvi, clado de lagartos/serpentes e clado de crocodilianos (Hamilton et 

al., 2004, 2005a, 2007; Rodrigues et al.,2006; Ferreira et al., 2008; Viola et al., 2009a,b) (Figura 1). 

No clado T. brucei estão posicionados os tripanossomas de origem africana que infectam 

mamíferos, incluindo o homem, pertencentes à Seção Salivaria (Hoare, 1972). Este grupo apresenta 

um alto grau de divergência das demais espécies de tripanossomas que sugerem uma historia 
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evolutiva singular, muito provavelmente confinada a África e associada à presença de seus vetores 

naturais, as moscas tsétsé. Estima-se que a divergência entre T. cruzi e T. brucei seja próxima a 100 

milhões de anos, no Cretáceo médio, coincidindo com a separação da África e América do Sul. A 

diversidade de espécies de moscas tsétsé, assim como dos tripanossomas africanos que estas 

transmitem é muito maior nas áreas de abundante densidade e diversidade de hospedeiros selvagens 

(reservatórios), particularmente em toda a região da África subsahariana, nas regiões de maior 

preservação ambiental (Hamilton et al., 2008; Van den Bossche et al., 2010). O clado T. brucei 

(subgênero Trypanozoon) representa um agrupamento monofilético altamente suportado posicionado 

em um grande clado junto com outas espécies de origem africana dos subgêneros Duttonella, 

Pycnomonas e Nannomonas (Stevens et al., 1999b, 2001; Hamilton et al., 2004; 2007). Apesar destas 

espécies se apresentarem como enzootias nos ciclos naturais de transmissão, geralmente são 

patogênicas para ungulados domésticos de interesse econômico. 

Atualmente, T. cruzi pertence ao clado Schizotrypanum, constituído pelas espécies do subgênero 

Schizotrypanum (T. cruzi e tripanossomas exclusivos de morcegos: T. c. marinkellei, T. dionisii, T. 

vespertilionis e T. erneyi) (Lima et al., 2012). Esse clado está posicionado no clado principal designado 

clado T. cruzi, que também incluí a clado T. rangeli, além de tripanossomas de morcegos, T. conorhini 

de ratos e um tripanossoma de canguru isolado na Austrália (Stevens et al., 1999; Hamilton et al., 

2007). Nos primeiros trabalhos sobre esse grupo de espécies, foi sugerido que a origem deste clado 

teria sido no super-continente América do Sul/ Antártica/ Austrália em um ancestral dos marsupiais, 

após a separação da África (Stevens et al., 1999b; 2001). Entretanto, um estudo posterior descreveu 

novos tripanossomas em macacos e carnivoros da África, que foram posicionadoa nesse grande clado. 

Recentemente, uma nova espécie de tripanossoma do subgênero Schizotrypanum, T. erneyi, foi 

descrita em morcegos do leste da África (Lima et al., 2012). Esses estudos apoiam uma nova hipótese 

evolutiva para a origem do clado T. cruzi, possivelmente, associada a um tripanossoma ancestral 

parasita de morcegos, que deu origem a espécies restritas de morcegos, como também a espécies que 

adquiriam a capacidade de infectar maiferos de outras ordens. Estudos de relacionamento filogéticos e 

tempo de divergência entre tripanossomas de morcegos, considerando a evolução e dispersão desses 

animais, sugerem que a origem de T. cruzi pode ser bem mais recente (Lima et al., 2012; Hamilton et 

al., 2012a,b). 

T. rangeli, que foi incluído no clado T. cruzi, é mais relacionado filogenéticamente com espécies do 

subgênero Schizotrypanum do que com qualquer outro grupo. T. rangeli e T. cruzi são espécies 

restritas as Ámericas, compartilham hospedeiros mamíferos e espécies de vetores, sendo comumente 

encontrados em infecções mistas. No entanto, existem grandes diferenças biológicas destas espécies 

tanto no hospedeiro vertebrado como no hemíptero vetor. Investigações recentes têm demonstrado que 
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T. rangeli representa um aglomerado monofilético com diversas linhagens filogenéticas sem aparente 

relação com os hospedeiros vertebrados, porém, com uma segregação espacial similar àquela 

observada com os complexos das espécies de vetores (Maia da Silva et al., 2004a,b; 2007; Urrea et al., 

2011). 

O Clado aquático é formado por tripanossomas de vertebrados aquáticos e anfíbios, incluindo um 

isolado de ornitorrinco e um isolado de tartaruga. Aparentemente, este clado está relacionado com 

sanguessugas aquáticas, as quais podem ter um importante papel em eventos de troca de hospedeiros 

(Jakes et al., 2001a,b). A inclusão de novos isolados de anuros nas análises filogenéticas sugere a 

subdivisão do clado nos subclados polifiléticos de peixes e anuros (Hamilton et al., 2007; Ferreira et al., 

2007). 

O Clado T. theileri foi recentemente proposto por Rodrigues et al. (2006), após uma revisão 

filogenética baseada em marcadores moleculares filogeneticamente informativos, onde foi confirmada a 

polifilia do subgênero Megatrypanum. Análises baseadas em sequências do gene ribossômico 

mostraram que este clado era por T. theileri (espécie-tipo do subgênero Megatrypanum) e espécies 

relacionadas (T. theileri-“like”), parasitas exclusivamente de ungulados da ordem artiodátila (Rodrigues 

et al., 2003, 2006). Espécies que inicialmente foram incluídas no clado por critérios taxonômicos 

tradicionais, pertencentes a diversas ordens de mamíferos (Chiroptera, Monotremata, 

Didelphiamorphia, Primata, Rodentia, Xenarthra e Carnívora) (Hoare, 1972; Weinman, 1972), tais como 

T. fretasi, T. minasense, T. cyclops, T. legeri, T. conorhini, T. pestanai e T. binneyi, foram excluídas 

desse clado devido ao posicionamento em diferentes clados (Rodrigues et al., 2006; Hamilton et al., 

2004, 2007). A espécie filogeneticamente mais relacionada foi T. cyclops, parasita de macaco da Ásia, 

posicionado como grupo irmão do clado T. theileri. 

As espécies do clado T. theileri são consideradas não patogênicas, apesar de alguns estudos 

sugerirem uma patogenicidade potencial para bovinos (Seifi, 1995; Braun et al., 2002). T. theileri é um 

parasita comum de bovinos domésticos com distribuição mundial e transmissão cíclica por tabanídeos 

(Hoare, 1972; Wells, 1976). Após estudos que reavaliaram a monofilia do subgênero Megatrypanum, T. 

theileri e outras espécies/isolados filogeneticamente muito relacionadas encontradas em bovídeos 

domésticos (bois, búfalos, ovelhas), silvestres (antílopes) e em cervídeos, foram posicionadas neste 

subgênero, constituído exclusivamente por parasitas de ruminantes (Rodrigues et al., 2006; Hatama et 

al., 2007; Hamilton et al., 2009). 
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Figura 1 - Árvore de máxima verossimilhança (ML) baseada no gene de SSU rDNA (1986 caracteres) utilizando 
sequências de tripanossomas e tripanossomatídeos. Os números correspondem aos valores de suporte por 
“bootstrap” em ML e parcimônia, e probabilidade a posteriori (Bayesiana). (*) corresponde a valores iguais a 100% 
em todos os testes e (-) a valores menores que 50%. 
 

 

Fonte: Modificada de Hamilton et al. (2007). 
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Diferente dos tripanossomas africanos patogênicos que infectam diversas espécies de 

hospedeiros, os tripanossomas do clado T. theileri são exclusivos de ruminantes e apresentam uma 

aparente restrição ao hospedeiro espécie-específica ou por espécies muito relacionadas (Hoare, 1972, 

Wells, 1976; Rodrigues et al., 2003; 2006). Entretanto, o elevado grau de relacionamento genético, o 

pequeno número de isolados caracterizados e os raros estudos com infecções experimentais são 

insuficientes para sustentar hipóteses de restrição aos hospedeiros (Rodrigues et al., 2006; Hamilton et 

al., 2009). 

O clado T. cyclops apresenta certo grau de complexidade por reunir um tripanossoma de macaco 

da Malásia (T. cyclops) (Weinman, 1972), um de marsupial Australiano Wallabia bicolor, um isolado de 

anuro e alguns isolados de sanguessugas terrestres da família Haemadipsidae, também da Austrália 

(Hamilton et al., 2005a). 

O clado T. lewisi representa o grupo de tripanossomas do subgênero Herpetosoma, cuja descrição 

inicial, baseada em caracteres tradicionais (Hoare, 1972), incluiu tripanossomas não patogênicos para 

seus hospedeiros mamíferos arranjados em dois gruposs: T. lewisi (parasita de roedores transmitidos 

por pulgas) e T. rangeli, parasita de mamíferos de diversas ordens, transmitido por hemípteros 

hematófagos. No entanto, análises filogenéticas baseadas em sequências ribossômicas e no gene 

gGAPDH mostraram a polifilia deste subgênero, que após estudos de revisão taxonômica, T. rangeli e 

espécies relacionadas foram excluídas deste clado (Stevens et al., 1999a,b; 2001; Maia da Silva et al., 

2004; 2010), como sugerido por Añez (1982) com base no desenvolvimento em triatomíneos. T. lewisi 

(espécie-tipo do subgênero) e espécies relacionadas formaram um agrupamento monofilético que 

constituiu o clado T. lewisi, parasitas principalmente de roedores, transmitidos por pulgas e que 

apresentam grande especificidade pelo hospedeiro vertebrado. Outros hospedeiros incluem coelhos e 

primatas (Hamilton et al., 2005b, 2007; Maia da Silva et al., 2010) e, recentemente, infecções em 

humanos foram relatadas (Sarataphan et al., 2007).  

Os clados T. avium / T. corvi, incluem a maioria dos isolados de aves, exceto T. benetti (Votýpka et 

al., 2002, 2012; Votýpka, Svobodová, 2004) e, juntamente com os clados de isolados de serpentes, 

lagartos e crocodilianos (tripanossomas de répteis) (Viola et al., 2008, 2009a,b), são grupos que ainda 

precisam estudos abrangentes, que analisem um maior numero de isolados, de diversos hospedeiros e 

origens geográficas, a fim de melhor elucidar as relações e posicionamento filogenéticas em relação 

aos outros clados de tripanossomas. 
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1.3 Subgênero Megatrypanum 

 

O subgênero Megatrypanum foi criado por Hoare (1964) para agrupar tripanossomas de mamíferos 

cujas características morfológicas de maior relevância consistiam na presença de um cinetoplasto mais 

próximo do núcleo do que da região posterior do corpo e grandes formas tripomastigotas sangúineas 

(31.6µm - 81µm), representando as maiores formas de tripanossomas encontradas em mamíferos (até 

130 µm). Com base nos critérios taxonômicos tradicionais (morfologia e hospedeiro de origem), 

tripanossomas de praticamente todas as ordens de mamíferos foram classificadas neste subgênero, 

com espécies das ordens Artiodactyla e Chiroptera sendo os hospedeiros mais comuns (Hoare, 1972). 

A ubiquidade de algumas das espécies descritas no subgênero, como T. theileri (espécie-tipo) e T. 

melophagium, foi associada à presença cosmopolita dos hospedeiros vertebrados naturais (boi e 

ovelhas, respectivamente. A diversidade de espécies incluídas neste subgênero, proveniente de uma 

enorme variedade de hospedeiros vertebrados, apresentava diversos vetores, como pulgas 

(Siphonaptera), cimicídios e triatomíneos (Hemíptera), tabanídeos e mosquitos (Díptera), “sandflies” 

(Psychodidae) e Hippoboscidae. Estas características já indicavam uma grande complexidade entre as 

espécies posicionadas no subgênero Megatrypanum. Os tripanossomas deste subgênero foram 

considerados não patogênicos para os seus hospedeiros vertebrados com os quais pareciam ter 

estreitas associações (Hoare, 1972). 

O subgênero Megatrypanum apresenta T. theileri como espécie-tipo e tem sido a espécie mais 

estudada deste grupo, juntamente com T. melophagium, nos aspectos morfológicos, comportamento 

em cultura, ciclo biológico e de transmissão (Hoare, 1972; Lu, 1975). 

 

1.3.1 Trypanosoma (Megatrypanum) theileri, espécies associadas e Clado T. theileri. 

 

T. theileri possui distribuição cosmopolita, diretamente relacionada à presença dos seus 

hospedeiros naturais, bovinos domésticos, no sangue dos quais as formas epimastigotas se 

diferenciam em tripomastigotas que multiplicam se por fissão binária. Geralmente, as parasitemias nas 

infecções naturais por este parasita possuem caráter críptico, e as infecções somente são reveladas 

por métodos de hemocultura (Herbert, 1964; Hoare, 1972; Wells, 1976). Estudos iniciais do 

desenvolvimento desta espécie em bovinos demonstraram distintos estágios de multiplicação por fissão 

binária desigual no sangue de hospedeiros com doenças concomitantes, onde os tripanossomas 

podem se multiplicar intensamente. No entanto, o curso natural das infecções é geralmente crônico e 

assintomático, aparentemente permanecendo assim durante anos sem necessidade de reinfecções, 

com parasitas raramente detectados no sangue e sem resistência a infecções posteriores, que são 

muito comuns em ambientes naturais. Infecções experimentais em bezerros (Wells, 1976) mostraram 
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variável período de incubação (1-3 semanas), com o sangue do animal permanecendo infectante para 

outros animais por períodos muito prolongados. Os baixos níveis de parasitemias indicam tanto 

eficientes mecanismos de defesa dos hospedeiros (Townsend et al., 1982; Townsend, Duffus, 1982; 

Doherty et al., 1993) quanto mecanismos de evasão da resposta imune por parte dos parasitas, 

sugerindo processos de associações parasita/hospedeiros muito antigos. 

Ainda é um tema controverso a existência de estágios intracelulares para T. theileri. Formas 

intracelulares dessa espécie já foram descritas em linfonodos e em células fagocíticas do baço de 

bovinos infectados (Woo et al., 1970; Moulton, Krauss, 1972; Wells, 1976). Além disso, diversas 

observações de T. theileri nos linfonodos, baço, rins e cérebro sugerem que este possa ter sítios de 

desenvolvimento extravascular (Wells, 1976; Tizard et al., 1980) que poderiam desempenhar um papel 

muito importante na sobrevivência dos parasitas em hospedeiros imunocompetentes, uma vez que os 

parasitas podem permanecer “sequestrados” em órgãos imunologicamente “ocultos” evadindo, assim, 

da resposta imune do hospedeiro. Embora sejam considerados não patogênicos, estes parasitas 

possuem uma patogenicidade potencial em vacas prenhes e animais com infecções concomitantes 

com outros hemoparasitas, parasitas gastrointestinais ou hospedeiros submetidos a severo estresse 

físico ou nutricional, nos quais as parasitemias se tornam elevadas e as infecções podem resultar em 

abortos e/ou morte do recém-nascido, observando se uma ampla disseminação dos parasitas em 

diversos órgãos, incluindo o sistema nervoso central (Mansfield, 1977; Ward et al., 1984; Seifi, 1995; 

Braun et al., 2002; Villa et al., 2008). 

As espécies do subgênero Megatrypanum são consideradas altamente restritas aos seus 

hospedeiros mamíferos. Infecções experimentais e observações de campo mostraram que estes 

tripanossomas não são infectantes para não ruminantes. Tentativas de infecções cruzadas e análises 

com marcadores bioquímicos e moleculares corroboraram a restrição de algumas espécies aos seus 

hospedeiros mamíferos. Neste sentido, tentativas de infectar ovelhas e cervos com T. theileri isolado de 

boi não tiveram sucesso, como também não aquelas de infectar bezerros com tripanossomas de 

cervídeos (Hoare, 1972; Wells, 1976; Kingston, Morton, 1975; Böse et al., 1987). Parasitas 

morfologicamente indistinguíveis de T. theileri (T. theileri-“like”) foram descritos em uma grande 

variedade de hospedeiros da ordem Ruminantia. No entanto, somente T. melophagium (ovinos) e T. 

theodori (caprinos) foram validadas como espécies distintas (Hoare, 1972) devido à alta restrição pelos 

hospedeiros vertebrados, associadas à alta especificidade dos vetores hipobosídeos (Melophagus 

ovinus e Lipoptena capreoli, respectivamente). Outras espécies relacionadas (T. tragelaphi e T. 

cephalophi, de antílopes), possivelmente transmitidas por dípteros hematófagos, foram consideradas 

espécies sinônimas de T. theileri, enquanto T. mazamarum, um tripanossoma de cervos 
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morfologicamente indistinguível de T. theileri e com transmissão associada a dípteros hematófagos, 

também foi mantido como espécie distinta de T. theileri (Hoare, 1972). 

A taxonomia das espécies do subgênero Megatrypanum sempre foi baseada exclusivamente em 

características morfológicas, hospedeiros de origem e origem geográfica. As inferências sobre restrição 

de hospedeiros de T. theileri e T. theileri-“like” se basearam em poucos ensaios de infecções cruzadas. 

O advento de marcadores moleculares e estudos filogenéticos tem resultado em avanços significativos 

na taxonomia e entendimento das relações entre as espécies desse subgênero. Neste sentido, 

Rodrigues et al. (2006), fizeram uma revisão filogenética do subgênero Megatrypanum, que passou a 

ser constituído exclusivamente por parasitas de ruminantes agrupados num clado único que continha a 

espécie-tipo T. theileri.  

Embora T. theileri seja um parasita cosmopolita de bois, a diversidade de hospedeiros do clado T. 

theileri é muito abrangente, variando de animais de interesse econômico (bois, búfalos de água, ovinos 

e caprinos) a diversos animais silvestres, tais como bovídeos africanos (búfalo africano e antílopes: 

“duikers”, “sitatunga”, “nyala”, “kudu” e “eland”), bovídeos Europeus e da América do Norte (“bison”, 

“elk”, “moose”, “pronghorn” e “caribou”) e cervídeos nestes mesmos continentes (“fallow”, “red”, “rein”, 

“roe” e “mule deer”, entre outros), na América do Sul (“brocket deer”) e na Ásia (“sika deer”) (Reid et al., 

1970; D’Alessandro, Wells, 1971; Hoare, 1972; Mattews et al., 1977; Wells, 1976; Hoffmann et al., 

1984;  Kingston et al., 1982; Böse et al., 1993; Lefebvre et al., 1997; Hatama et al., 2007; Johnson et 

al., 2010). Os tripanossomas de bovídeos e cervídeos, com as exceções de T. melophagium e T. 

theodori, são, aparentemente, transmitidos por espécies de tabanídeos com formas tripomastigotas 

sanguíneas serem morfologicamente indistinguíveis de T. theileri. Devido a inúmeros relatos de 

sinonímia, Wells (1976) sugeriu que todos os tripanossomas de bovídeos diferentes de bois (Bos 

taurus) fossem classificados como T. theileri-“like”. 

As similaridades morfológicas, epidemiológicas e ecológicas entre T. theileri e espécies associadas 

no subgênero Megatrypanum têm outorgado aos ensaios de infecção cruzada, que avaliam a 

potencialidade do parasita de trocar de hospedeiros, um papel fundamental na delimitação de espécies 

deste clado. No entanto, classificar tripanossomas provenientes de diferentes espécies de hospedeiros 

ruminantes em uma única espécie (T. theileri) ou, ainda, validar mais espécies dentro do clado T. 

theileri, exige uma profunda compreensão do relacionamento destes parasitas. Embora infecções 

naturais e experimentais tenham sugerido uma forte associação entre T. Megatrypanum e seus 

hospedeiros vertebrados (restrição de hospedeiros), os raros estudos com infecções experimentais são 

insuficientes para sustentar hipóteses de restrição de hospedeiros (Rodrigues et al., 2006; Hamilton et 

al., 2009).  
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A especificidade de hospedeiro é um fenômeno muito complexo que resulta das interações entre 

os componentes desse sistema (parasita - hospedeiro) e determina o grau com o qual um parasita 

existe em associação com uma determinada espécie de hospedeiro. Depende tanto de características 

particulares de cada um dos integrantes da associação, quanto de um conjunto de correlações 

evolutivas e ecológicas entre estes. Além disso, nos casos de parasitas transmitidos por vetores, estas 

interações podem criar “padrões” nos quais grupos de linhagens de parasitas estreitamente 

relacionados mostram especificidade pelo vetor. Porém, esta especificidade é o resultado das 

associações vetor / hospedeiro mais do que entre vetor e parasita (Hellgren et al., 2008). O nível de 

especificidade que um parasita possui é um fator determinante na dinâmica populacional e 

epidemiologia, além de representar um fator “chave” nos processos de evolução e possuir importantes 

implicações ao determinar a habilidade do parasita para trocar de hospedeiros. 

Diversos padrões observados em espécies de tripanossomas podem se associar tanto com os 

hospedeiros vertebrados como com os vetores. Poucas espécies de tripanossomas possuem uma 

ampla diversidade de hospedeiros vertebrados (exemplo: T. cruzi, T. rangeli, T. evansi e T. brucei), 

enquanto diversas espécies podem se associar a somente um hospedeiro ou a hospedeiros muito 

relacionados. Além dos hospedeiros vertebrados, distintos vetores (moscas tsétsé, tabanídeos, 

hipoboscídeos, triatomíneos, cimicídeos, pulgas, etc.) podem ser associados a espécies de 

tripanossomas muito relacionadas (Rodrigues et al., 2003, 2006; Hamilton et al., 2007, 2009; Viola et 

al., 2008; Cavazzana et al., 2010; Maia da Silva et al., 2010). 

Elucidar o relacionamento entre parasitas do clado T. theileri exige o emprego de marcadores 

moleculares que permitam entender melhor as relações existentes entre estes, fenômenos de restrição 

de hospedeiros e ainda detectar de modo confiável a sua presença em amostras de sangue e/ou 

culturas. Estudos iniciais baseados em análises de zimodema e características de crescimento de 

isolados de boi e búfalo africano sugeriram que um isolado de búfalo fosse uma espécie diferente de T. 

theileri (Dirie et al., 1990). Do mesmo modo, padrões de cariótipo e isoenzimas distinguiram isolados de 

cervo da Europa e América do Norte, além de separar estes isolados daqueles de boi (Dirie et al., 

1990; Böse et al., 1993). Mais recentemente, sequências de nucleotídeos das regiões do transcrito do 

gene do mini-exon (SL) (Gibson et al., 2000) e do espaçador interno transcrito (ITS) do cístrom 

ribossômico (Desquesnes et al., 2001) permitiram distinguir T. theileri de outras espécies de 

tripanossomas. 

Análises de variabilidade genética baseados em perfis de RAPD de isolados de T. theileri de 

hospedeiros muito relacionados (boi e búfalo asiático) mostraram uma forte consistência do grupo de 

isolados de bovídeos, que foram segregados em dois subclados de acordo com o hospedeiro de 

origem, sustentando a idéia da especificidade de hospedeiro para espécies deste subgênero 
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(Rodrigues et al., 2003). Posteriormente, análises filogenéticas baseadas em sequências ribossômicas 

(V7V8SSU rDNA) de T. theileri e espécies relacionadas, confirmaram um grupo monofilético fortemente 

suportado e exclusivo para espécies da ordem Artiodactyla (clado T. theileri), enquanto análises da 

variabilidade intraespecífica baseados em sequências polimórficas das regiões V7V8 SSU rDNA e do 

ITS1 rDNA, sugeriram a existência de 5 linhagens filogenéticas (A-E) associadas com hospedeiros 

vertebrados, indicando que, embora muito relacionados, isolados de diferentes espécies de 

hospedeiros são grupos filogenéticos distintos: Linhagem A: representada por genótipos de búfalo 

asiático do Brasil; Linhagem B e C: contendo dois genótipos divergentes de isolados de boi do Brasil; 

Linhagem D e E: formados por genótipos encontrados em isolados de boi e cervo europeus, 

respectivamente. 

T. theileri de bois (Bos taurus) de regiões geográficas diversas (Brasil, USA, Escócia, Alemanha e 

Japão), se mostraram filogeneticamente muito relacionados e agruparam junto com isolados de T. 

theileri-“like” de búfalo asiático do Brasil, cervos (Europa e Ásia) e Antílopes (África), em um 

agrupamento monofilético fortemente suportado em filogenias baseadas nos genes SSU rRNA e 

gGAPDH. Todas as análises posicionaram o clado T. theileri muito distante de outras espécies de 

tripanossomas, morfologicamente classificadas como T. Megatrypanum, encontradas em espécies 

diferentes de artiodátilos (Stevens et al., 1999b; Rodrigues et al., 2006; Hatama et al., 2007; Hamilton 

et al., 2007, 2009).  

A diversidade molecular dentro do clado T. theileri foi ampliada em um trabalho recente baseado 

em sequências da região V7V8 rDNA (Hamilton et al., 2009), com a inclusão de três novos isolados de 

antílopes da África. Um isolado de sitatunga foi considerado como uma nova Linhagem (F), enquanto 

dois isolados de duiker foram considerados como Linhagens C e E, embora com só um genótipo para 

cada uma das linhagens (Hamilton et al., 2009). Porém, o relacionamento obtido baseado 

exclusivamente em sequências de V7V8 SSUrDNA não se mostrou bem resolvido, refletindo que essa 

região gênica não é um marcador adequado para mostrar relações entre organismos filogeneticamente 

muito próximos. 

Embora os avanços no entendimento das relações entre isolados de T. theileri de boi e T. theileri-

“like” de espécies relacionadas (búfalos, cervos, antílopes) tenham sido relevantes nos últimos anos, 

ainda são necessários estudos adicionais explorando novos marcadores moleculares suficientemente 

polimórficos para distinguir associações entre parasitas muito próximos filogeneticamente e para 

identificar genótipos crípticos não detectados com as análises de genes conservados. Do mesmo 

modo, genes codificadores de proteínas de relevância para a sobrevivência e ciclo biológico dos 

parasitas e genes com diferentes taxas de evolução e mecanismos de herança (mitocondriais) 

poderiam permitir um melhor entendimento das associações sugeridas com os genes até agora 
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avaliados. Além disso, a restrição de hospedeiros vertebrados deve ser confirmada incluindo isolados 

provenientes de áreas geográficas distantes e avaliando condições de simpatria e alopatria de 

hospedeiros. Estes análises poderiam melhor resolver questões sobre especificidade de hospedeiros e 

variabilidade intraespecífica, permitindo analisar a distribuição espacial de isolados e efetivar estudos 

filogeográficos, como tem sido demonstrado em outras espécies de tripanossomas (Fernandes et al., 

1998a; Maia da Silva et al., 2007; Ortiz et al., 2009; Cavazzana et al., 2010). 

Recentemente, novos isolados de diferentes hospedeiros foram filogeneticamente posicionados no 

clado T. theileri, permitindo melhor avaliar o relacionamento intra clado. Entre estes isolados estão um 

isolado de cervo (Cervus nippon yesoensis) do Japão (Hatama et al., 2007), três isolados de antílopes 

(Tragelaphus speki e Cephalophus monticola) da África (Hamilton et al., 2009) e um isolado de T. 

theileri de boi (Bos taurus) de Taiwan (Lee et al., 2010). Estudos recentes descreveram sequências de 

SSUrRNA de T. melophagium isolado a partir do trato digestivo do vetor Melophagus ovinus na 

Inglaterra, que apresentou uma alta similaridade de sequencias com T. theileri, sugerindo que essa 

espécie represente uma linhagem de T. theileri que se adaptou à transmissão pelo vetor hipoboscídeo 

tornado-se, assim, um parasita específico de ovelhas (Gibson et al., 2010).  

 

1.4 Tripanossomas africanos: Subgêneros Duttonella, Trypanozoon, Pycnomonas e 

Nannomonas 

 

Desde os primeiros anos da década de 1900 que já se sabia que T. brucei gambiense, o agente 

causal da doença do sono, era transmitido pela mosca tsé-tsé (Cox, 2004; Steverding, 2008). 

Similarmente, espécies de tripanossomas associados a doenças em bovinos (T. vivax, T. congolense, 

T. brucei) foram relacionadas à transmissão por esses dípteros hematófagos obrigatórios (Cox, 2004). 

A existência de diferentes espécies de tripanossomas transmitidas por tsé-tsé conduziu ao 

desenvolvimento de métodos para sua diferenciação, os quais inicialmente estiveram baseados no sítio 

de desenvolvimento no vetor e na morfologia dos parasitas. Nesse sentido, Lloyd e Johnson (1924), 

designaram para as espécies T. vivax, T. congolense e T. brucei s.l. os sítios de desenvolvimento 

probóscide, probóscide e intestino meio, e glândulas salivares e intestino meio, respectivamente. 

Posteriormente, esses sítios de desenvolvimento, conjuntamente com a morfologia e hospedeiro de 

origem, foram empregados como critérios de base para a revisão taxonômica dos tripanossomas de 

mamíferos proposta por Hoare (1972). Nessa revisão foram definidos os subgêneros Duttonella, 

Trypanozoon, Pycnomonas e Nannomonas. No subgênero Duttonella foram agrupadas as espécies 

Trypanosoma vivax (espécie-tipo) e T. uniforme; no subgênero Trypanozoon: T. brucei (espécie-tipo), 

T. evansi e T. equiperdum, enquanto T. suis constituiu a espécies-tipo do subgênero Pycnomonas. T. 

congolense e T. simiae foram agrupados no subgênero Nannomonas, sendo a primeira considerada 
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espécie-tipo. Todos esses parasitas são patogênicos para os hospedeiros vertebrados e possuem um 

significativo e reconhecido impacto na saúde humana e veterinária. 

Embora os caracteres morfológicos comparativos empregados na diferenciação de espécies 

nesses tripanossomas sejam limitados, alguns aspectos da biologia do parasita e da epidemiologia das 

doenças geradas permitiram sugerir a existência de subespécies em alguns dos subgêneros. Nesse 

sentido, T. vivax vivax, T. v. viennei e T. v. ellipsiprymni foram consideradas subespécies de T. vivax, 

enquanto T. brucei brucei, T. b. gambiense e T. b. rhodesiense foram considerados subespécies de T. 

brucei. Com a exceção de T. equiperdum, todos estes parasitas tem dípteros hematófagos como 

vetores, apresentam um grande número de hospedeiros vertebrados e uma ampla distribuição 

geográfica. Na África, são abundantes tanto nas áreas de influência de Glossina spp., quanto nas áreas 

livres, onde a transmissão é atribuída a outros hematófagos, principalmente da família Tabanidae. Fora 

da África, somente T. evansi e T. vivax estão amplamente distribuídos em regiões com tabanídeos e 

outros hematófagos da família Muscidae, como Stomoxys calcitrans e Haematobia irritans (Hoare, 

1972). Recentes estudos filogenéticos confirmaram o agrupamento de todos estes subgêneros de 

tripanossomas em um grupo monofilético altamente suportado (Stevens et al., 2001; Hamilton et al., 

2004; Adams et al., 2010a) formado apenas por tripanossomas africanos transmitidos por moscas tsé-

tsé. 

Em termos epidemiológicos, a ocorrência e disseminação dos tripanossomas do clado T. brucei na 

África está fortemente relacionada com a presença das moscas tsé-tsé e suas fontes naturais de 

alimentação, constituídas, até umas décadas atrás, fundamentalmente por ungulados e suínos 

selvagens, em infecções geralmente assintomáticas (Hoare, 1972). Todas as espécies do gênero 

Glossina possuem um comportamento estritamente hematófago e requerem alimentação frequente 

(Solano et al., 2010), tendo desenvolvido durante milhões de anos uma estreita associação com as 

suas fontes naturais de alimentação (hospedeiros selvagens). Provavelmente, interações recentes 

entre vetor-parasita-hospedeiro, com novas espécies servindo com fonte alimentar, modificaram 

padrões de transmissão, patogenicidade e impacto na saúde animal. Animais selvagens agindo como 

reservatórios de tripanossomas em toda a extensão da área de influência da mosca tsé-tsé, que 

abrange aproximadamente 10 milhões km2 na África sub-sahariana (Van den Bossche et al., 2010).  

Modificações antropogénicas no meio ambiente natural na área de ação das moscas tsé-tsé têm 

gerado importantes mudanças na epidemiologia, dinâmica e impacto dos tripanossomas do clado T. 

brucei. O significativo aumento demográfico e a consequente necessidade de fontes de alimentação 

humana têm gerado uma forte pressão ambiental e substituição de ambientes naturais por áreas 

cultiváveis e de criação de animais de interesse econômico, especialmente ungulados, para os quais as 

espécies do clado T. brucei são patogênicas. O nível de impacto na saúde e produtividade depende do 
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grau de adaptação do vetor e dos tripanossomas ao novo ciclo de transmissão, majoritariamente 

dependente de animais domésticos como fonte de alimentação das moscas tsé-tsé e como 

reservatórios de tripanossomas (Ducheyne et al., 2009; Van den Bossche et al., 2010; Solano et al., 

2010).  

Das espécies de tripanossomas do clado T. brucei, apenas T. vivax, T. evansi e T. equiperdum são 

encontrados fora da África e, provavelmente, foram introduzidos nas Américas com animais trazidos 

desse continente pelos colonizadores europeus, onde se dispersaram devido à adaptação à 

transmissão mecânica. T. vivax e T. evansi ocorrem na América Central e do Sul, com diversos graus 

de endemia influenciados por características climáticas, demográficas, densidade de vetores 

mecânicos, desenvolvimento da agricultura e criação de animais de interesse econômico e 

fragmentação do hábitat (Jones, Davila, 2001; Osório et al., 2008; Oliveira et al., 2009 ). 

O impacto negativo na saúde e produtividade de animais domésticos infectados por estas espécies 

patogênicas têm gerado grande interesse no estudo de seus tripanossomas visando o entendimento da 

distribuição geográfica, vetores e dinâmica de transmissão, associações com determinadas espécies 

de hospedeiros e vetores, estrutura populacional e diversidade genética. Esses estudos têm revelado 

marcadores moleculares úteis para diagnóstico diferencial de espécies, epidemiologia molecular, 

desenvolvimento de vacinas e quimioterápicos. 

 

1.4.1 Tripanossomíases por Trypanosoma vivax, considerações epidemiológicas. 

 

Trypanosoma vivax constitui uma das principais espécies transmitidas por moscas tsé-tsé com 

impacto negativo na saúde e produtividade de animais de interesse econômico na África. O interesse 

no estudo dessa espécie é ainda maior por ser a única das três espécies de tripanossomas de 

importância em ungulados na África (T. vivax, T. brucei brucei, T. congolense), que saiu desse 

continente, se adaptando a novos hospedeiros e mecanismos de transmissão na ausência do vetor 

natural (Moloo et al., 2000; Desquesnes, Dia, 2003, 2004) e se disseminando com grande sucesso no 

continente americano (Sul e Centro América). T. vivax possui uma ampla diversidade de hospedeiros 

ungulados, fundamentalmente na família Bovidae, no entanto, a presença do parasita no sangue de 

equídeos é frequentemente reportada na África (Hoare, 1972, Dhollander et al., 2006; Pinchbeck et al., 

2008; Duffy et al., 2009). 

Trypanosoma vivax foi introduzido nas Américas provavelmente nas importações de bois trazidos 

da Europa entre dois e quatro séculos atrás (Jones, Dávila, 2001, Osório et al., 2008). Nesse novo 

continente, o parasita se adaptou à transmissão mecânica por insetos hematófagos presentes nessas 

regiões e se disseminou entre animais domésticos e silvestres nunca antes expostos ao patógeno. O 

primeiro relato de tripanossomíases por T. vivax no continente americano foi em gado da Guiana 
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Francesa em 1919 (Leger, Vienne, 1919) e, posteriormente, foram feitos relatos do parasita na 

Venezuela (1920), Ilha de Guadalupe e Martinica (1926 e 1929, respectivamente), Colômbia (1931), 

Suriname (1938), Panamá (1941), Guiana (1952), no Pantanal da Bolívia (Gonzales et al., 2007) e 

recentemente na Costa Rica (Oliveira et al., 2009). No Brasil, o primeiro relato do parasita foi feito em 

um búfalo de água nas regiões alagadiças perto de Belém, estado do Pará (Shaw, Lainson, 1972). 

Posteriormente, ao final da década de 1970, o protozoário foi relatado em ovinos e bovinos nos estados 

de Amapá e Pará (Serra-Freire, 1981) e só uma década depois foi relatado fora da região norte do 

país, em bovinos de Poconé no Pantanal brasileiro de Mato Grosso (Silva et al., 1995b, 1996). A 

doença foi logo descrita no Pantanal do estado de Mato Grosso do Sul (Paiva et al., 1997), e 

possivelmente, esses surtos eram relacionados ao aumento no comércio de gado e deslocamento de 

animais e vetores entre as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. No resto do continente existem 

relatos por evidência sorológica da presença de tripanossomíases em El Salvador, Equador, Peru e 

Paraguai (Jones, Dávila, 2001; Osório et al., 2008). 

Uma característica epidemiológica importante da tripanossomíase por T. vivax refere-se ao fato 

que animais domésticos presentes nas regiões endêmicas possuem um nível importante de proteção, 

que determina ausência de sinais clínicos nos animais infectados ou uma doença sem risco para a 

saúde animal, embora possa ter repercussões na produtividade do rebanho. A exposição prévia ao 

parasita parece ser responsável por conferir este nível de proteção, já que animais de regiões não 

endêmica são altamente susceptíveis e manifestam doença clínica severa durante uma infecção 

primária (Batista et al., 2007). No entanto, fatores inerentes ao hospedeiro (raça, idade, sexo, prenhês, 

estado nutricional, estresse de produção, infecções intercorrentes), fatores ambientais (sazonais) e de 

manejo animal (deslocamento, vacinação, introdução de animais de regiões endêmicas a regiões livres 

da doença), são todos de grande interesse epidemiológico na prevalência e na severidade das 

manifestações clínicas da doença. 

A tripanossomíase por T. vivax possui diferentes situações epidemiológicas nas diversas regiões 

do continente americano. A doença exibe um caráter enzoótico nas principais regiões de criação de 

gado bovino e bubalino na Venezuela (García et al., 2005, 2006), assim como nas terras baixas da 

Colômbia (Otte et al., 1994), onde o parasita alterna seu ciclo de transmissão entre hospedeiros 

ungulados domésticos (ovinos, caprinos, bovinos e bubalinos) (Garcia et al., 2009) e animais silvestres 

(Fernandez, 1931; Fiasson et al., 1948). Uma situação epidemiológica similar ocorre atualmente no 

Pantanal e na Amazônia brasileira, assim como em algumas regiões da Bolívia, nas quais existe um 

equilíbrio enzoótico entre hospedeiros e parasitas, provavelmente alcançado após a ocorrência de 

surtos com doença severa (Silva et al., 1995b, 1996, 1998a,b; Paiva et al., 1997). Possivelmente, esse 

equilíbrio enzoótico tem sido mantido no tempo por reinfecções frequentes em ciclos de transmissão 
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garantidos pelos vetores mecânicos (Desquesnes et al., 2009). Nessas regiões endêmicas, os animais 

infectados são assintomáticos e a mortalidade e morbidade são muito baixas. 

Uma situação contrária à acima descrita tem ocorrido nos últimos anos em diversas regiões não 

endêmicas para T. vivax no Brasil, com a presença de surtos de doença clínica severa e alta 

mortalidade e morbidade, provavelmente associados à introdução do parasita em rebanhos 

susceptíveis ou relacionados a condições sazonais específicas que determinam altas taxas de 

transmissão por vetores hematófagos e/ou redução da resposta imune dos hospedeiros. Têm sido 

descritos surtos com alta morbidade e mortalidade em bovinos em Tocantins (Linhares et al., 2006), em 

bovinos, ovinos e caprinos no Semiárido da região Nordeste do Brasil (Paraíba, Batista et al., 2007, 

2009; Pernambuco, de Souza Pimentel et al., 2012), no estado de Maranhão (de Candanedo et al., 

2008; de Araujo et al., 2011), em bovinos da região Sudeste no estado de Minas Gerais (Carvalho et 

al., 2008; Cuglovici et al., 2010) e na região Sul (Rio Grande do Sul, Da Silva et al., 2009). 

A hipótese mais provável da ocorrência dos surtos está baseada na introdução de animais 

infectados por T. vivax em áreas livres com animais susceptíveis e alta abundancia sazonal de vetores 

mecânicos. No entanto, a severidade das manifestações clínicas que incluem alterações 

hematológicas, sinais nervosos, abortos e morte (Batista et al., 2007; de Candanedo et al., 2008; Da 

Silva et al., 2009; Cuglovici et al., 2010), sugere importantes questões sobre a susceptibilidade dos 

animais infectados, a presença de genótipos de parasitas mais virulentos, e um importante debate a 

emergência da tripanossomíase por T. vivax nessas regiões.  

A questão da existência de genótipos de T. vivax com diferente grau de virulência e patogenicidade 

foi sido sugerida previamente e associada à morfologia dos parasitas. Isolados de menor tamanho 

encontrados em bois no oeste africano foram relacionados com doença aguda, enquanto isolados de 

maior tamanho foram associados com doença crônica em bois, ovinos e animais selvagens no leste da 

África (Losos, Ikede, 1972; Hoare, 1972; Gardiner, Mahmoud, 1992). Elucidar esses aspectos requer o 

desenvolvimento de adequados métodos de diagnóstico e genotipagem, assim como caracterizar 

isolados de diversos hospedeiros e regiões geográficas e estudos de epidemiologia molecular. 

Em geral, nas regiões de estabilidade enzoótica a tripanossomíase por T. vivax é considerada uma 

doença crônica, com animais assintomáticos ou com sinais clínicos inespecíficos. A doença somente 

adquire interesse nas regiões não endêmicas, nas quais a introdução de animais com infecções 

assintomáticas constitui um sério risco para a saúde e produtividade dos animais nunca expostos. 

Similarmente, animais domésticos de regiões não endêmicas podem ser severamente afetados quando 

introduzidos em áreas endêmicas para a doença, como tem sido observado no Brasil (Batista et al., 

2007, 2009; Osório et al., 2008).  



 

 

40 

A dificuldade de obter parasitas em quantidades suficientes para análises moleculares tem limitado 

significativamente o estudo de T. vivax. Porém, muito recentemente, um modelo murino for bem 

estabelecido (Blom-Potar et al., 2010; Chamond et al., 2010) e foi descrito o cultivo “in vitro” de T. vivax 

(D´Archivio et al., 2011). Esses avanços prometem auxiliar os estudos desta espécie em vários 

aspectos de seu desenvolvimento biológico, resposta imune, patologia, testes de drogas e vacinas, 

além de permitir a obtençao de DNA e RNA dos parasitas para análises moleculares.  

Estudos epidemiológicos de T. vivax em animais domésticos e silvestres são fortemente 

restringidos pelas baixas parasitemias nos animais cronicamente infectados, dificultando o diagnóstico 

que é comumente efetuado por métodos parasitológicos pouco sensíveis ou por métodos sorológicos 

pouco específicos. No entanto, o advento de métodos moleculares mais sensíveis resultou em grandes 

avanços no diagnóstico, compreensão da epidemiologia e patologia, risco de transmissão, diversidade 

e relacionamento entre isolados da África e América do Sul (Dickin, Gibson, 1989; Dirie et al., 1993a,b; 

Ventura et al., 2001; Cortez et al., 2006; Duffy et al., 2009; Adams et al., 2010a). 

Investigações recentes têm sugerido uma grande complexidade genética de T. vivax e do 

subgênero Duttonella em geral, particularmente na África. Sequências do gene gGAPDH permitiram 

posicionar dois novos genótipos de T. vivax, obtidos de moscas tsé-tsé da Tanzânia, no subgênero 

Duttonella; porém, em dois grupos distintos, ambos fora do clado principal de T. vivax da África e 

América do Sul. Esses parasitas se mostraram geneticamente muito distantes de todos os genótipos 

conhecidos, inclusive de um isolado de boi do Quênia (Adams et al., 2010a,b). Nosso grupo tem 

participado ativamente desses estudos já que, elucidar a diversidade biológica e o relacionamento 

entre genótipos demanda a comparação de isolados Africanos e Sul Americanos, não apenas para 

identificar e caracterizar novos genótipos/espécies, mais também para a definição de parâmetros 

taxonômicos (Adams et al., 2010b). 

A comparação entre isolados visa também avaliar e ajudar a esclarecer a homogeneidade dos 

isolados da América do Sul em relação aos isolados da África. Não existem estudos genéticos 

específico de T. vivax realizados para avaliar a existência de fenômenos de diversificação genética, 

tanto no vetor quanto no hospedeiro vertebrado. Porém, a presença de genes meióticos foi 

recentemente confirmada (Duffy et al., 2009). A ocorrência hipotética de recombinações no vetor 

biológico deveria se corresponder também com a existência de grande diversidade genética nos 

isolados do oeste africano (transmitidos ciclicamente pelas moscas tsé-tsé), assim como uma ampla 

homogeneidade genética em regiões de transmissão mecânica. A presença de diversas populações 

clonais em simpatria circulando entre hospedeiros silvestres, amplamente difundidos no leste africano, 

é também uma hipótese provável. No entanto, elucidar esses aspectos, demanda a análise de grande 

número de isolados de diferentes hospedeiros, vetores e regiões geográficas, de animais com 
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diferentes formas clínicas da doença, com diferentes mecanismos de transmissão (mecânica e cíclica), 

de áreas endêmicas ou não, empregando-se marcadores moleculares polimórficos que permitam 

diferenciar parasitas muito relacionados. 

 

1.4.2 Tripanossomíases por Trypanosoma evansi, considerações epidemiológicas. 

 

Trypanosoma evansi está incluído no subgênero Trypanozoon, juntamente com outras espécies 

muito relacionadas: T. b. gambiense, T. b. rhodesiense, T. brucei brucei e T. equiperdum (Hoare, 

1972). Essas espécies constituem um grupo muito homogêneo de parasitas, indistinguíveis 

morfologicamente, embora com importantes diferenças epidemiológicas, de distribuição geográfica e 

preferências de hospedeiros, mecanismos de transmissão e patogenicidade (Godfrey et al., 1990; 

Queiroz et al., 2000; Stevens et al., 2001; Ventura et al., 2002; de Menezes et al., 2004). Este 

subgênero compreende espécies patogênicas para o homem e para animais domésticos e silvestres, 

responsáveis pelas doenças conhecidas como Nagana em bovinos (T. b. brucei), doença do sono em 

humanos (T. b. gambiense, T. b. rhodesiense), Surra ou Mal de Cadeiras em mamíferos domésticos e 

silvestres (T. evansi) e Durina em equinos (T. equiperdum) (Hoare, 1972). Com a exceção de T. evansi 

e T. equiperdum, os tripanossomas desse subgênero são transmitidos ciclicamente pelas moscas tsé-

tsé na África, onde encontram-se muito difundidos. T. evansi e T. equiperdum são exclusivamente 

transmitidos mecanicamente, o primeiro mediante dípteros hematófagos e o último diretamente através 

do coito, sem necessidade de vetores. 

T. evansi e T. brucei são considerados espécies distintas baseado, principalmente, na ausência de 

maxicírculos do DNA cinetoplástico (kDNA) no primeiro deles, situação que impossibilita seu 

desenvolvimento em artrópodes vetores e determina a transmissão exclusivamente mecânica. Porém, 

diversos fatores associados a vários mecanismos de transmissão têm lhe permitido se difundir 

amplamente em diferentes continentes e hospedeiros: (1) a pouca restrição no uso de dípteros 

hematófagos como vetores mecânicos, especialmente moscas da família Tabanidae e do gênero 

Stomoxys (Hoare, 1972; Krinsky, 1976; Lun, Desser, 1995; Dávila et al., 1999); (2) a existência de um 

mecanismo oral de transmissão que pode ocorrer em carnívoros ao se alimentar de carcaça de animais 

infectados (Wiesenhutter, 1975; Ramirez et al., 1979, Raina et al., 1985; Herrera et al., 2004, 2005) e 

(3) a transmissão mediante o morcego hematófago Desmodus rotundus, que pode desempenhar um 

importante papel na transmissão nas Américas (Hoare, 1972). 

Trypanosoma evansi possui não só a maior diversidade de hospedeiros vertebrados, como 

também a maior distribuição geográfica entre os tripanossomas patogênicos, com presença na Europa, 

Ásia, Oriente Médio, Américas Central e do Sul, além da África. A diversidade de hospedeiros inclui 

mamíferos de várias ordens, tanto domésticos quanto silvestres. São comuns os relatos em camelos na 
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África (Diall et al., 1993; Amer et al., 2011) e na Europa (Gutierrez et al., 2005, 2010; Desquesnes et 

al., 2008; Tamarit et al., 2010) e em bois, búfalo asiático, cavalos, capivaras, suínos e veados em 

diferentes regiões do mundo (Hoare, 1972; Franke et al., 1994a,b; Silva et al., 1995a; Arias et al., 1997; 

Reid et al., 1999; Herrera et al., 2004, 2005, 2008; Garcia et al., 2005; Gonzales et al., 2007; Laha, 

Sasmal, 2009; Shahzad  et al., 2010; Adrian et al., 2010; Hagos et al., 2010; Milocco et al. 2012). A 

ampla distribuição geográfica e a diversidade de hospedeiros de T. evansi, em conjunto com as 

características da doença nos animais infectados, refletem a necessidade de efetuar estudos 

epidemiológicos para compreender a dinâmica e estrutura populacional e diversidade das populações 

desse parasita, assim como determinar seus reservatórios. 

O curso da infecção por T. evansi varia desde uma doença aguda com alta mortalidade em animais 

susceptíveis como cavalos e cães (Silva et al., 1995a; Franciscato et al., 2007), até doenças crônicas 

caracterizados por distúrbios motores e fraqueza progressiva (Hörchner et al., 1983; Monzon et al., 

1984; Rodrigues et al., 2005; 2009; Zanette et al., 2008; Berlin et al., 2009) na maioria dos outros 

animais de interesse econômico (Luckins, 1988). Na forma crônica da doença, são observadas 

alterações reprodutivas, perda generalizada da condição corporal, neuropatia, supressão do sistema 

imune, anemia e morte, tanto em animais domésticos como silvestres, com importantes alterações 

histopatológicas (Damayanti et al., 1994; Holland et al., 2001; Rodrigues et al., 2009). No entanto, 

fatores inerentes ao parasita e hospedeiros e fatores de manejo animal, influem na severidade das 

formas clínicas da doença, de forma similar ao descrito na tripanossomíase por T. vivax. 

Na América Latina, T. evansi tem sido descrito desde a América Central até a Argentina, 

mostrando uma alta prevalência e distribuição na Venezuela, Brasil, Bolívia e Colômbia. No Brasil, foi 

descrito pela primeira vez em 1838 em cavalos na ilha de Marajó no Pará (Shaw, 1977). Na Venezuela, 

o primeiro relato foi feito em 1905 (Ceferino, 1973), em cavalos de regiões alagadiças do centro do 

país, embora desde 1898, relatos de surtos em cavalos de diversos estados do país já sugeriam a 

presença do parasita (Ceferino, 1973). 

T. evansi é endêmico em diversas regiões da América Latina, causando sérios prejuízos à saúde 

animal e, inclusive, morte dos animais mais susceptíveis (cavalos e cachorros). Essa situação possui 

um significativo impacto econômico, uma vez que esses animais desempenham papel indispensável no 

manejo dos rebanhos de ruminantes de interesse econômico. O parasita é endêmico no Pantanal 

brasileiro, uma das principais regiões de criação de rebanhos bovinos no Brasil (Silva et al., 1995a), 

gerando importantes perdas econômicas (Seidl et al., 1998) associadas a presença de surtos focais em 

animais domésticos e silvestres, principalmente na época de maior presença de vetores (Herrera et al., 

2004, 2005, 2007, 2008).  



 

 

43 

Nas regiões alagadiças da Venezuela, a infecção causada por T. evansi possui um perfil endêmico 

similar ao observado no Pantanal brasileiro, com alta prevalência sorológica em equinos (Reyna-Bello 

et al., 1998) e capivaras silvestres atuando como reservatórios (Rivera et al., 1996; Arias et al., 1997; 

Garcia et al., 2003). Enquanto nessas regiões se desconhece o papel dos cães na epidemiologia da 

doença, essa situação tem sido bem caracterizada no Brasil (Franke et al., 1994a; Colpo et al., 2005; 

Franciscato et al., 2007). Similarmente, embora relatado no Pantanal brasileiro (Dávila et al., 2003; 

Herrera et al., 2004) e em duas localidades no Peru e na Bolívia (Mekata et al., 2009), o papel dos 

ruminantes (boi, búfalo e ovelha) na epidemiologia da tripanossomíases por T. evansi é desconhecido 

na América Latina. Na Indonesia, Filipinas e outros países da Asia T. evansi e muito prevalente em 

ruminantes (Payne et al., 1991a,b; Laha, Sasmal, 2009;  Shahzad et al., 2010; McInnes et al., 2012). 

No Brasil e na Venezuela, uma ampla diversidade de hospedeiros selvagens pode agir como 

reservatório de T. evansi, com ausência e/ou limitada patogenicidade (Arias et al., 1997; Ventura et al., 

2002; Herrera et al., 2001, 2004, 2005, 2007, 2008; Garcia et al., 2003; Rademaker et al., 2009; 

Perrone et al., 2009). Esses animais são de grande importância na epidemiologia de T. evansi, 

podendo albergar variantes genéticas não encontradas nos animais domésticos, assim como variantes 

não expostas a quimioterápicos. Analisar a diversidade e o relacionamento genético entre populações 

de animais silvestres e domésticos pode contribuir ao entendimento de diferenças na patogenicidade e 

virulência. Estudos têm sido realizados a fim de encontrar diferenças genéticas entre T. evansi, T. 

brucei spp. e T. equiperdum, espécies muito relacionadas filogeneticamente embora com diferentes 

ciclos de transmissão e causadoras de patologias distintas, de difícil diferenciação mesmo com 

marcadores moleculares (Lun, Desser, 1995; Ventura et al., 2002; Lai et al., 2008). 

Apesar de relevante heterogeneidade biológica, populações de T. evansi de diversos hospedeiros 

e origens geográficas têm se mostrado geneticamente mais homogêneas (micro-heterogeneidade 

genética) do que os outros tripanossomas africanos. Essa homogeneidade tem sido atribuída à 

transmissão mecânica dessa espécie. Detectar variantes genéticas (genótipos) entre parasitas muito 

relacionados demanda o uso de marcadores altamente polimórficos.  Diversos marcadores têm 

sido utilizados a fim de avaliar a diversidade entre isolados de T. evansi. Duas populações foram 

estabelecidas com base no gene da VSG RoTat1.2, ausente em uma população Africana (Ngaira et al., 

2005; Njiru et al., 2010) ou em minicírculos de kDNA (Njiru et al., 2006; Li et al., 2007), ausentes nos 

isolados sul americanos e chineses (Ventura et al., 2000; Lai et al., 2008). Genes associados aos sítios 

de expressão de VSGs (ESAGs) têm se mostrado de grande potencial na detecção de polimorfismo 

entre isolados de T. evansi (Witola et al., 2005; Amer et al., 2011). Polimorfismo no gene ESAG6 

permitiu distinguir isolados de bovinos do Peru e Bolívia (Mekata et al., 2009). 

  



 

 

44 

1.5 Genes e sequências empregadas nas análises moleculares de polimorfismo e 

relacionamento genético  

 
1.5.1 Gene ribossômico  

 
Sequências do gene ribossômico têm sido tradicionalmente empregadas nos estudos da 

reconstrução filogenética dos organismos da ordem Kinetoplastida (Stevens et al., 1999b, 2001; 

Deschamps et al., 2011). Os genes ribossômicos dos tripanossomatídeos possuem uma estrutura 

característica conformada por unidades de repetição compostas por unidades de transcrição (cistrons 

ribossômicos) separadas por um espaçador intergênico (IGS), que se repetem em "tandem" no genoma 

dos parasitas em mais de 100 vezes. Durante o processo de transcrição gênica dirigido pela enzima 

RNA Polimerase I, cada unidade de transcrição origina um pré-rRNA que é processado para dar origem 

a três moléculas de rRNA maduro, denominadas, segundo a sua velocidade de sedimentação: 18S 

(SSU ou subunidade menor), 5.8S e 24S (LSU ou subunidade maior). Nos tripanossomatídeos, a 

subunidade maior está constituída por duas moléculas de alto peso molecular denominadas 24Sα e 

24Sβ, e por quatro subunidades de rRNAs de baixo peso molecular: S1, S2, S4 e S6. A subunidade S1 

se encontra separando as subunidades 24Sα e 24Sβ, enquanto S2, S4 e S6 se encontram no extremo 

5’ da subunidade 24Sβ. Em termos de sequência nucleotídica, as subunidades 18S e 24S estão 

constituídas por sequências altamente conservadas intercaladas por espaçadores internos transcritos 

(ITS) que possuem um grau intermediário de conservação (ITS 1-4). O espaçador ITS 1 separa a SSU 

do 5.8S, o espaçador ITS 2 separa o 5.8S do 24Sα, ITS 3 separa 24Sα e o fragmento de baixo peso 

molecular S1 da subunidade maior, enquanto o espaçador ITS 4 separa o S1 da subunidade 24Sβ. Os 

espaçadores ITS 5-7 se encontram em direção 5’ e separam o 24Sβ e as subunidades S2, S4 e S6 do 

LSU. Existe também um espaçador externo transcrito ou ETS que flanqueia o extremo 3’ do SSU e que 

o separa do espaçador intergênico (IGS). As sequências do ETS são altamente variáveis. As diferentes 

regiões dos cístrons ribossômico possuem diferentes graus de conservação, pelo qual têm sido 

utilizadas para identificar gêneros, espécies e isolados de tripanossomatídeos (Figura 2). 

 
Figura 2 - Representação esquemática do cistron ribossômico de rRNA precursores de tripanossomatídeos 
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Os genes ribossômicos têm se revelado ótimos marcadores para inferências de relacionamento 

filogenético devido a sua presença universal em todos os organismos conhecidos e a similaridade na 

função. Esse tipo de estudos em tripanossomatídeos geralmente é baseado nas analises de 

sequências destes genes, tanto porque eles têm mostrado refletir a historia evolutiva de muitos outros 

organismos eucariotas, quanto porque na atualidade existem já depositadas em bancos de dados um 

número importante de sequências ribossômicas de distintos organismos relacionados, permitindo 

efetuar comparações mais aprimoradas ao incluir maior número de táxons e obter reconstruções 

filogenéticas mais confiáveis (Sogin et al., 1986). Diversas vantagens fazem dos genes ribossômicos 

bons marcadores para inferências de relacionamentos filogenéticos em tripanossomatídeos. A 

presença de diferentes graus de variabilidade exibida pelas diversas regiões do gene confere um 

adequado grau de polimorfismo aos cístrons ribossômicos, salientando a sua utilidade como ferramenta 

na identificação e análises filogenéticas desse grupo de parasitas. Particular utilidade possuem as 

sequências da subunidade menor (SSU), toda vez que têm sido descritas oito regiões conservadas 

(U1-U8) que permitem o desenho de oligonucleotídeos que podem ser empregados como “primers” nas 

reações de PCR, e nove regiões variáveis (V1-V9) algumas das quais possuem informação filogenética 

que permite reconstruções similares àquelas obtidas das analises do SSU inteiro (Hernández et al., 

1990, Maia da Silva et al., 2004b; Rodrigues et al., 2006). As regiões variáveis estão flanqueadas pelas 

regiões conservadas, facilitando o desenho e padronização das PCR. 

Por conter sequências nucleotídicas com variável grau de conservação, as diversas regiões dos 

cístrons ribossômicos possuem muita utilidade em termos de permitir inferir diversos graus de 

relacionamento entre organismos. Nesse sentido, os espaçadores IGS e ITS são muito variáveis 

quando comparados às regiões SSU e LSU, diferindo inter e intra-específicamente. Esse alto grau de 

variabilidade nessas sequências faz destas regiões excelentes alvos para análises de organismos 

filogenéticamente muito próximos, assim como alvos para diagnóstico e como marcadores 

taxonômicos. A variabilidade no tamanho e na sequência nucleotídica do espaçador interno transcrito 

(ITS), tem sido amplamente utilizada no estudo de espécies do gênero Leishmania, mostrando grande 

polimorfismo inter e intra-específico, de grande utilidade na identificação de espécies e taxonomia 

(Cupolillo et al., 1995, 2000; Schönian et al., 2000). Similarmente, estudos em T. cruzi têm mostrado 

não só grande polimorfismo entre espécies (Marcili et al., 2009b; Mendonça et al., 2002), como também 

tem permitido mostrar polimorfismo intra linhagem e elucidar padrões filogeográficos com agrupamento 

dos isolados de uma linhagem específica (TCIIc) de acordo a origem geográfica (Marcili et al., 

2009a,b,c). 

Sequências dos ITS são também consideradas excelentes marcadores moleculares para 

diferenciação inter específica em T. rangeli (Maia da Silva et al., 2004b; Beltrame-Botelho et al., 2005), 
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para diferenciar entre espécies de tripanossomas africanos (Desquesnes et al., 2001; Njiru et al., 2005; 

Cortez et al., 2006) e recentemente para mostrar o alto grau de relacionamento genético entre isolados 

de T. lewisi de ratos e macacos, dando suporte a hipóteses de troca de hospedeiros nesta espécie de 

tripanossoma (Maia da Silva et al., 2010). Dentro do subgênero Megatrypanum, os ITS têm permitido 

estabelecer diferentes genótipos na espécie T. theileri e sugerir a existência de populações 

geograficamente estruturadas em hospedeiros bovinos (Rodrigues et al., 2003, 2006). Analises de 

sequências inteiras ou parciais do SSU têm sido recentemente empregadas para sugerir que T. 

melophagium representa uma linhagem de T. theileri que adaptou se como parasita específica das 

ovelhas ao se adaptar ao vetor hipoboscídeo (Gibson et al., 2010); na descrição de novas linhagens 

filogenéticas de tripanossomas de anuros (Ferreira et al., 2008) e na descrição e posicionamento 

filogenético de novas espécies de tripanossomas em serpentes, morcegos e répteis (Viola et al., 2008, 

2009a,b; Cavazzana et al., 2010). 

Recentemente tem se desenvolvido um método para a identificação precisa e genotipagem de 

tripanossomas baseado na amplificação por PCR de segmentos parciais dentro do SSU e LSU. O 

“fluorescent fragment length barcode” ou FFLB está baseado na determinação precisa do tamanho dos 

fragmentos amplificados por PCR e marcados com fluorocromos, mediante o emprego de um 

sequenciador de fluorescência e eletroforeses capilar. A combinação dos tamanhos amplificados dentro 

do SSU e LSU origina padrões espécie/genótipo específicos com grande poder discriminatório 

(Hamilton et al., 2008). Esta metodologia tem sido validada para “barcoding” de tripanosomas africanos 

(Hamilton et al., 2008; Adams, Hamilton, 2008; Adams et al., 2010b) e tripanossomas da América do 

Sul (Hamilton et al., 2011), mostrando a utilidade das regiões variáveis dos cístrons ribossômico na 

identificação e caracterização de espécies de tripanossomas. 

 

1.5.2 Gene gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase glicosomal - gGAPDH  

 

De modo similar ao que acontece com sequências da SSUrRNA, sequências do gene gGAPDH 

(Figura 3) são recomendadas para analises filogenéticas e posicionamento taxonômico dos 

tripanossomatídeos e têm se mostrado úteis para efetuar “barcoding” desses organismos (Hughes, 

Piontkivska, 2003a; Hamilton et al., 2004, 2007). No entanto, o número de sequências deste gene nas 

diversas espécies de tripanossomatídeos, embora com notável aumento na última década, é ainda 

limitante para efetuar análises muito abrangentes, já que só recentemente estão sendo utilizado nas 

filogenias destes parasitas. 

O metabolismo da glicose em parasitas da família Tripanosomatidae é muito particular e acontece 

em uma organela chamada glicosoma. O processo envolve um grande número de enzimas que se 

encontram compartimentalizadas nessas organelas e que atuam na conversão de glicose e glicerol em 
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3-fosfoglicerato. A enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase glicosomal (gGAPDH) é uma enzima 

glicolítica essencial aos cinetoplastídeos (Hannaert et al., 1992). Nos genomas de tripanossomas foram 

encontradas três genes de GAPDH. Dois deles codificam uma enzima glicossômica (gGAPDH) e outro 

codifica uma enzima citosólica (cGAPDH), sendo mais relacionado com genes bacterianos. No resto 

dos eucariotos, as enzimas envolvidas no metabolismo da glicose são citosólicas. 

 

Figura 3 -  Representação esquemática dos genes de GAPDH. 

 

 

 

Os genes de gGAPDH possuem muitas vantagens na inferência de relações filogenéticas nos 

tripanossomatídeos. São genes de cópia única o que confere grande confiabilidade as sequências e 

nos alinhamentos; são genes codificadores de proteínas, estão sujeitos a diferentes pressões seletivas 

e apresentam taxas de evolução diferentes comparadas àquelas dos genes ribossômicos. Os 

alinhamentos das sequências do gene gGAPDH não possuem “gaps”, pelo qual são muito confiáveis e 

sem regiões ambíguas, mesmo utilizando sequências de organismos muito distantes permitindo que o 

gene inteiro possa ser empregado nas análises filogenéticas. Análises filogenéticas baseadas em 

SSUrRNA e gGAPDH geram topologias muito congruentes, o que têm permitido efetuar análises 

concatenando ambos grupos de sequências, que tem resultado em topologias mais robustas (Hamilton 

et al., 2004, 2005a,b, 2007, Viola et al., 2009a,b). 

Os primeiros estudos filogenéticos com sequências do gene gGAPDH em tripanossomatídeos 

sugeriram a monofilia do gênero Trypanosoma e permitiram segregar os tripanossomas analisados nos 

clados T. brucei, T. cruzi e clado aquático, mostrando congruência com os resultados obtidos em 

análises similares utilizando o gene SSUrRNA (Hamilton et al., 2004). Estudos recentes têm permitido 

expandir a base de dados de sequências desses genes, existindo atualmente disponibilidade de 

sequências para tripanossomas de todas as classes de vertebrados (Hamilton et al., 2004, 2005a). 

Mais recentemente, sequências de gGAPDH em análises independentes e/ou combinadas têm sido de 

grande utilidade na descrição de gêneros, subgêneros e espécies de tripanossomatídeos (Hamilton et 

al., 2004, 2005a, 2009; Viola et al., 2009b; Cavazzana et al., 2010; Maslov et al., 2010; Teixeira et al., 

2011), assim como na descrição de novos genótipos ou linhagens filogenéticas ainda sem uma posição 

taxonômica definida (Hamilton et al., 2005a, 2008; Adams et al., 2010a). O grau de conservação tanto 

dos genes ribossômicos quanto do gene gGAPDH faz com que a informação obtida nas analises 

desses genes seja de grande utilidade na resolução de questões de posicionamento dos 

tripanossomatídeos nas árvores filogenéticas e na identificação das espécies. No entanto, o estudo do 



 

 

48 

polimorfismo intra espécies e o estudo do relacionamento entre espécies de recente divergência, 

geneticamente muito relacionadas, demanda o uso de marcadores moleculares mais polimórficos para 

poder obter topologias bem resolvidas e com alto suporte estatístico. 

 

1.5.3 Gene de mini-exón ou “Spliced Leader” 

 

O processo de transcrição dos genes dos cinetoplastídeos difere do resto dos eucariotos e constitui 

uma característica distinta deste grupo de organismos. Durante a transcrição são gerados RNAs 

policistrônicos a partir de genes que, em geral, não apresentam introns. Esses RNAs imaduros são 

submetidos a mecanismos pós-transcricionais ("trans-splicing") responsáveis pela maturação em 

mRNAs unitários, em um processo que envolve, entre outros eventos, a adição de uma sequência de 

39 nucleotídeos na extremidade 5' dos mRNAs maduros (sequência "spliced leader" RNA ou "mini-

exon derived” RNA) (Agabian, 1990; Gibson et al., 2000; Yu et al., 2002; Mayer, Floeter-Winter, 2005; 

Günzl, 2010). 

Cada unidade de repetição do gene SL pode ser dividida em três partes: um exon altamente 

conservado de 39 nucleotídeos; um intron de ~ 50-100 nucleotídeos, moderadamente conservado, e 

uma região intergênica espaçadora que possui variações de tamanho e sequência entre as espécies e 

linhagens filogenéticas de tripanossomatídeos (Agabian, 1990) (Figura 4). Em algumas espécies de 

tripanossomatídeos existe uma copia do gene 5S rRNA inserido na região intergênica do gene SL. O 

5S geralmente é composto por sequências muito conservadas (Aksoy et al., 1992; Roditi, 1992; 

Stevens et al., 1999a; Gibson et al., 2000; Ventura et al., 2001; Grisard et al., 2003; Maia da Silva et al., 

2007). 

O gene SL tem sido amplamente empregado no desenvolvimento de marcadores moleculares com 

utilidade taxonômica. Além da presença de regiões com diferentes graus de conservação, a existência 

de ~ 200 cópias no genoma dos tripanossomatídeos, repetidas “in tandem”, tornam este gene um 

excelente alvo para o desenvolvimento de métodos diagnóstico altamente sensíveis e para inferências 

de variabilidade genética dentro de espécies ou linhagens (Agabian 1990; Donelson, Zeng, 1990; 

Davis, 1996). No entanto, a aplicabilidade das sequências do gene SL em estudos filogenéticos e de 

relacionamento entre espécies de tripanossomas é limitada a parasitas muito relacionados, uma vez 

que existem importantes limitações referentes à confiabilidade dos alinhamentos entre organismos de 

espécies diferentes (Fernandes et al., 1998a,b; Serrano et al., 1999, Ventura et al., 2001). Estudos em 

diversas espécies de tripanossomas têm revelado que só aquelas sequências dos exons e introns de 

parasitas filogeneticamente muito relacionados podem ser alinhadas sem ambiguidades (Gibson et al., 

2000; Ventura et al., 2001; Maia da Silva et al., 2007). Além disso, a existência de polimorfismo entre 

as copias do gene de um mesmo isolado representa outra importante limitação, toda vez que as 
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análises de variabilidade genética demandam o emprego de organismos previamente classificados com 

outros marcadores moleculares e exige o sequenciamento de muitos clones para poder avaliar a 

variabilidade intra isolado (Gibson et al., 2000). 

 

Figura 4 - Representação esquemática da unidade de repetição do gene “Spliced leader” ou mini-exon. 

 

Apesar das limitações citadas, o gene SL constitui uma ferramenta de grande utilidade para 

elucidar a existência e estrutura das populações de tripanossomatídeos, permitindo revelar linhagens 

filogenéticas e genótipos em estudos populacionais de diversas espécies de tripanossomas (Souto et 

al., 1996; Fernandes et al., 1998a,b; Grisard et al., 1999; Ventura et al., 2001; O’Connor et al., 2007; 

Maia da Silva et al., 2007; Herrera et al., 2011; Falla et al., 2009). Esse gene vem sendo utilizado na 

identificação de espécies e linhagens de Leishmania (Fernandes et al., 1994; Katakura et al., 1998; 

Sturm et al., 1998; Harris et al., 1998; Sukmee et al., 2008), Endotrypanum (Fernandes et al., 1993), 

Crithidia (Fernandes et al., 1997; Yurchenko et al., 2009), Phytomonas (Teixeira et al., 1996; Serrano et 

al., 1999; Teixeira et al., 2000; Godoi et al., 2002), Leptomonas e Herpetomonas (Podlipaev et al., 

2004a,b; Westenberger et al., 2004; Yurchenko et al., 2006). 

 

1.5.4 Genes de cisteíno proteases: Catepsina L-“like”. 

 

As proteases, enzimas que catalisam a hidrolise de ligações peptídicas de moléculas protéicas, são 

muito abundantes em diversos sistemas biológicos onde podem representar ~ 2% dos genes 

expressos (Sajid, McKerrow, 2002; Mottram et al., 2003; Rudenskaya, Pupov, 2008). Essas enzimas 

são sintetizadas como formas inativas ou pro-enzimas, as quais devem ser submetidas a diversas 

etapas de processamento para originar as formas maduras, enzimaticamente ativas. As proteases 

podem se subdividir em exopeptidases e endopeptidases. O primeiro grupo inclui enzimas que clivan 

ligações peptídicas próximas das porções amino ou carboxi terminal (aminopeptidase ou 

carboxipeptidase), enquanto as endopeptidases clivan ligações peptídicas localizadas na região interna 

da cadeia polipeptídica (cisteíno-proteases, metalo-proteases, serino-proteases e aspártico-proteases, 

de acordo com o sítio catalítico) (Sajid, McKerrow, 2002). 

A atividade das cisteíno-proteases depende da existência de resíduos de cisteína e histidina no 

sítio catalítico da enzima, sendo a ordem dos resíduos empregada para classificar este grupo de 
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proteases em diversos clãs: O Clã CA (Cys-His) e Clã CD (His-Cys) são os de maior importância em 

protozoários parasitas. A maioria das cisteíno-proteases descritas pertencem ao Clã CA, quem 

representa um agrupamento de famílias de proteínas relacionadas bioquímica e evolutivamente e que 

compartilham regiões peptídicas conservadas. A característica distintiva é a presença dos resíduos 

catalíticos Cisteína, Histidina e Asparagina no domínio catalítico da enzima (Sajid, McKerrow, 2002; 

Mottram et al., 2003). 

Diversos estudos têm revelado o envolvimento de enzimas proteolíticas em eventos cruciais no 

desenvolvimento dos protozoários, tanto no hospedeiro vertebrado quanto no invertebrado (McKerrow 

et al., 1993; Klemba, Goldberg, 2002). Diferentes peptidases envolvidas tanto em funções metabólicas 

e regulatórias como na patogenicidade de doenças foram estudadas em protozoários dos gêneros 

Plasmodium, Cryotosporidium, Leishmania, Trypanosoma, entre outros de interesse médico e 

veterinário (Sajid, McKerrow, 2002), com diversos genes codificadores já identificados e descritos no 

gênero Trypanosoma (Eakin et al., 1990, 1992; Rosenthal, 1999). Especial atenção tem recebido as 

cisteíno peptidases da Família C1 agrupadas dentro do Clã CA (Sajid, McKerrow, 2002; Atkinson et al., 

2009). Nesta família estão agrupadas as catepsinas de mamíferos (B, C, K, L, S) e a peptidase 

arquétipo das plantas, a Papaína. Parasitas cinetoplastídeos expressam duas peptidases da família C1 

relacionadas com as catepsinas B e L dos mamíferos, pelo qual são referidas como catepsina B e 

catepsina L - “like” peptidases (Caffrey, Steverding, 2009; Caffrey et al., 2011). 

Diversos estudos mostraram que os tripanossomatídeos expressam cisteíno-proteases em 

abundância e sugeriram funções cruciais em eventos como evasão da resposta imune, diferenciação 

celular, invasão de células, apoptoses, virulência e patogenicidade (Authié et al., 2001; Lalmanach et 

al., 2002; Sajid, McKerrow, 2002), conferindo assim, um grande interesse no estudo destas moléculas 

(McKerrow et al., 1993, 2006; Doyle et al., 2007; 2011). No entanto, ao contrário do que ocorre nos 

tripanossomas patogênicos, em parasitas como T. theileri e T. rangeli, considerados não patogênicos 

para os seus respectivos hospedeiros vertebrados, os mecanismos nos quais estas cisteíno proteases 

modulam as interações parasitas - hospedeiros devem ser diferentes, embora as funções de estas 

enzimas nestas espécies de tripanossomas não têm sido elucidadas.  

Nos tripanossomatídeos, as principais atividades proteolíticas relacionadas à cisteíno-proteases 

são atribuídas as catepsinas L-“like”, as quais são secretadas pelos parasitas desde sua localização 

nos lisossomos e compartimentos intracelulares. Estudos iniciais realizados com T. cruzi mostraram a 

sequência, organização e expressão da principal cisteíno protease desta espécie (cruzipaína = 

TcrCATL), assim como a identificação do gene codificador da isoforma menor, cruzipaína 2  (Eakin et 

al., 1992; Campetella et al., 1992; Lima et al., 1994). TcrCATL é considera o arquétipo de uma família 

multigênica de isoformas relacionadas, com genes homólogos já descritos em T. b. brucei, T. b. 
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rhodesiense, T. congolense, T. rangeli e T. carassii. Essas moléculas compartilham a triade catalítica 

no sítio ativo da enzima, resíduos que se encontram em motivos peptídicos altamente conservados. 

Quando comparada com a catepsina L humana, as catepsinas dos cinetoplastídeos mostram identidade 

de sequências entre 34% e 40%; enquanto entre as enzimas de tripanossomas este valor varia de 53% 

a 70%. No entanto, quando espécies muito relacionadas são comparadas, estes valores são superiores 

a 90% (Caffrey, Steverding, 2009). 

De um ponto de vista estrutural, as enzimas catepsina L-“like” dos cinetoplastídeos apresentam 

quatro domínios principais: pré-domínio (peptídeo sinal), pro-domínio, domínio central ou catalítico e 

extensão C-terminal. No pro-domínio, as catepsinas L compartilham os motivos conservados ERFININ-

“like” e GNFD-“like”; no domínio central compartilham a triade catalítica e o motivo conservado 

GCNGG-“like” (Sajid, McKerrow, 2002; Ruszczyk et al., 2008; Caffrey,Steverding, 2009). O domínio 

catalítico é importante para a atividade da enzima e é estruturalmente e funcionalmente muito 

conservado. Do ponto de vista biológico, as catepsinas são inibidas pelo E-64 (L-trans-epoxisuccinil-

leucil-amido -4-guanidino- butano) e a especificidade pelo substrato é definida pelo subsítio S2. 

No genoma, as enzimas catepsina L-“like” se distribuem em “tandem”, com as unidades de 

repetição constituídas pelas regiões codificadoras dos quatro domínios principais separadas por uma 

região intergênica (Figura 5) (Eakin et al., 1992; Campetella et al., 1992). Estudos sugerem que todas 

as cisteíno peptidases similares com catepsina L descendem de um gene ancestral e divergiram logo 

da especiação (Sajid, McKerrow, 2002), se espalhando por processos de duplicação gênica 

(sequências parálogas), pelo qual estas moléculas estão presentes no genoma dos tripanossomas 

como múltiplas copias organizadas como repetições em “tandem” variáveis nas suas sequências e 

número de acordo as isoformas e espécies de tripanossoma, constituindo uma família multigênica. A 

enzima arquétipo TcrCATL é codificada por até 130 genes polimórficos, enquanto em T. brucei e T. 

rangeli tem se identificado ~20 e ~75 copias do gene, respectivamente (Eakin et al., 1992; Campetella 

et al., 1992). 

 

Figura 5 -  Representação do gene da Catepsina L – “like” em tripanossomas. 

 

 

 

O fato de serem genes em múltiplas cópias, organizados em “tandem” e de funções vitais na 

sobrevivência dos parasitas, sendo portanto, ótimos alvos para o desenvolvimento de ensaios 

diagnósticos altamente sensíveis. Além disso, acredita-se que as múltiplas sequências parálogas dos 
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genes codificadores destas enzimas estejam submetidas à evolução em concerto, pelo qual estes 

genes poderiam ser apropriados para inferências filogenéticas (Jackson, 2007). Análises restritas a um 

pequeno número de sequências de cisteíno proteases CATL-“like” em uns poucos cinetoplastídeos tem 

mostrado congruência entre as filogenias obtidas com SSU rDNA e com genes de CATL-“like”, 

sugerindo fortemente uma potencial aplicabilidade na avaliação do relacionamento entre tripanossomas 

e estudos filogenéticos (Sakanari et al., 1997; Jesudhasan et al., 2007; Kuru et al., 2007; Ruszczyk et 

al., 2008). 

As duplicações de genes ou de segmentos cromossômicos são mecanismos fundamentais na 

geração de variabilidade e na evolução de espécies. Famílias multigênicas como os genes que 

codificam as enzimas CatL-“like”, envolvidas nos processos de interação parasita-hospedeiro, exibem 

um importante polimorfismo entre sequências que pode ter sido gerado e selecionado com a adaptação 

dos parasitas aos seus diversos hospedeiros e ciclos de vida, refletindo as histórias evolutivas desses 

organismos. Durante os eventos de duplicação gênica, os genes parálogos gerados podem 

experimentar processos de homogeneização ou de diversificação. Os estudos nos genes de CatL-“like” 

em alguns tripanossomatídeos tem mostrado processos de homogeneização de sequências de DNA, 

possivelmente associado a processos de conversão gênica. Essa situação faz que os genes parálogos 

que formam a família multigênica das CatL-“like” apresentem maior similaridade de sequências entre 

copias de uma mesma espécie do que entre genes homólogos de espécies diferentes, sendo isso uma 

indicação de evolução em concerto, ao refletir que os membros dessa família de genes não evoluem 

independentemente uns de outros (Zaja et al., 2003; El-Sayed et al., 2005; Jackson, 2007; Cerqueira et 

al., 2008).  

Eventos de evolução em concerto têm sido descritos em diversas famílias multigênicas, como RNA 

ribossômico e histonas (Jackson, 2007). Análises filogenéticas baseadas em genes que evoluem em 

concerto provavelmente refletem as histórias evolutivas das espécies. Mais ainda, a presença de 

múltiplas cópias em famílias como as CatL-“like” outorga as análises um grande potencial adicional 

para estudos de estrutura populacional e relações filogenéticas, mesmo entre organismos muito 

relacionados (Jackson, 2007; Cerqueira et al., 2008). 

A aplicabilidade dos genes de CATL no tripanossoma não patogênico T. rangeli, foi recentemente 

demonstrada por Ortiz et al. (2009), tanto no que refere à aplicabilidade no diagnóstico específico e 

sensível, como no relacionamento entre isolados e posicionamento filogenético. Similarmente, análises 

filogenéticas de genes de CATL-“like” em várias espécies de cinetoplastídeos, como Leishmania spp., 

T. brucei, T. congolense, T. carassi e nos bodonídeos parasitas de peixes Cryptobia salmositica e 

Trypanoplasma borreli, tem mostrado o grande potencial destes genes para efetuar inferências 

filogenéticas (Sakanari et al., 1997; Kuru et al., 2007; Jesudhasan et al., 2007; Ruszczyk et al., 2008). 
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Elucidar as relações evolutivas entre catepsinas homólogas a TcrCATL presentes em espécies de 

tripanossomas patogênicos e não patogênicos é um primeiro passo no estudo das funções dessas 

enzimas na modulação da relação parasita – hospedeiro, no envolvimento delas na patogênese das 

doenças e no desenvolvimento de ensaios diagnóstico para estudos de epidemiologia molecular. 

 

1.5.5 Genes mitocondriais - citocromo b (Cyb) 

 

Outra característica distintiva dos cinetoplastídeos é a presença do cinetoplasto, uma região 

especializada da mitocôndria constituída por moléculas de DNA dupla-fita circulares, concatenadas 

(kDNA) em uma única rede (Simpson, 1987). O DNA do cinetoplasto corresponde ao DNA mitocondrial 

dos tripanossomatídeos e representa ~25% do DNA total do protozoário. Cada parasita contém de 

5.000-10.000 minicírculos e entre 40-50 maxicírculos, fortemente concatenados. Os minicírculos são 

altamente heterogêneos em termos de tamanho e sequências. No entanto, possuem três pequenos 

blocos conservados, um dos quais se corresponde à origem de replicação, formado por 12 

nucleotídeos praticamente invariáveis nos tripanossomatídeos. Os maxicírculos correspondem ao DNA 

mitocondrial dos eucariotos, codificando as proteínas necessárias para a atividade mitocondrial (Figura 

6) (Stuart, Feagin, 1992; Simpson et al., 2003). As moléculas de kDNA encontram-se concatenadas 

não apenas estruturalmente, mas também em termos de função, toda vez que os minicírculos 

codificam as moléculas dos RNAs-guias que atuam nos processos de edição dos transcritos dos 

maxicírculos (Simpson, 1987). 

O DNA mitocondrial nos tripanossomatídeos possui características relevantes que fazem dessas 

moléculas importantes alvos para o desenvolvimento de marcadores moleculares com fins 

diagnósticos. O grande número de copias (~104) altamente polimórficas entre espécies exibido pelas 

moléculas de minicírculos tem sido explorado com grande sucesso no diagnostico por PCR e como 

ferramenta de segregação de linhagens e genótipos em tripanossomatídeos (Morel et al., 1980; Morel, 

Simpson, 1980; Sturm et al., 1989; Avila et al., 1993; Junqueira et al., 1996). Embora 

intraespecíficamente essas moléculas possuam tamanhos similares, suas sequências nucleotídicas 

são altamente polimórficas, permitindo distinguir entre linhagens e genótipos mediante sequenciamento 

direito o por métodos de restrição enzimática (Morel et al., 1980; Torres et al., 2004). 
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Figura 6 - Representação esquemática do maxicírculo de kDNA com o gene de citocromo b (Cyb) em destaque. 

 

 

Análises filogenéticas sugerem que a origem da rede de kDNA ocorreu no ancestral da família 

Trypanosomatidae, uma vez que os minicírculos dos bodonídeos não são concatenados (Simpson et 

al., 2003; Liu, Englund, 2007). Esses genes possuem taxas de evolução maiores àquelas de genes de 

copia única nuclear (Meyer, 1993) e, devido à ausência de recombinação, as mutações são 

determinantes na origem da variabilidade genética. Em geral, as taxas de evolução destes genes são 

muito heterogêneas, com alguns deles acumulando mutações mais rapidamente (genes codificadores 

das subunidades da NADH desidrogenase, citocromo c oxidase e genes dos RNAs transportadores), 

enquanto outros são mais conservados (citocromo b) (Meyer, 1993). Os genes Cyb, citocromo oxidase 

II e NADH desidrogenase, encontram-se entre os mais utilizados em análises de relacionamento 

genético de T. cruzi, gerando agrupamentos de parasitas congruentes com aqueles obtidos em 

análises baseados em genes ribossômicos (Machado, Ayala, 2001; Barnabé et al., 2003, Brisse et al., 

2003; de Freitas et al., 2006; Marcili et al., 2009b,c; Ramirez et al., 2011). No entanto, esses genes têm 

sido pouco explorados com esses fins em tripanossomas africanos e ainda menos no tripanossoma 

não patogênico T. theileri, espécie que possui uma estrutura populacional complexa, com pelo menos 

quatro genótipos definidos por sequências dos genes ribossômicos (Rodrigues et al., 2006). Analisar o 

relacionamento genético entre isolados desta espécie de tripanossoma de artiodátilos e comparar a 

congruência com filogenias obtidas com genes tradicionais, como os genes ribossômicos, permitirá dar 

maior solidez nas inferências quando confrontadas e suportadas por genes nucleares e mitocondriais. 

 

1.5.6 Sequências repetitivas de DNA: microssatélites. 

 

Uma importante proporção das sequências no genoma dos tripanossomatídeos está constituída 

por sequências repetitivas que podem se distribuir de modo agrupado ou disperso ao longo do genoma. 

Entre estas sequências encontram se os microssatélites ou SSTR, “simple sequence tandem repeats” 
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(Subirana, Messeguer, 2008). Os microssatélites são loci polimórficos presentes no DNA nuclear que 

consistem de repetições de motivos de 1 a 6 nucleotídeos, arranjados em “tandem”. Geralmente se 

encontram em regiões não codificadoras, são neutros (apresenta herança mendeliana simples), são co-

dominantes (permitindo diferençar homozigotos dos heterozigotos) e possuem uma alta taxa de 

mutação, condição que faz dessas sequências ótimos alvos como marcadores moleculares para 

estudos de genética populacional e nas análises de relacionamento entre espécies muito próximas.  

SSTRs são classificadas pelo motivo repetido e pelo tipo de sequência repetitiva. O alto grau de 

polimorfismo do número de repetições decorre das altas taxas de mutação nestes loci. SSTRs são 

flanqueadas por sequências únicas e conservadas, permitindo desenvolver ensaios de PCR para sua 

amplificação e análises, sendo extremamente úteis em estudos genéticos e taxonômicos (Requena et 

al., 1996). As altas taxas de mutação das sequências de microssatélites são explicadas 

fundamentalmente pelo modelo de “slippage”. Quando o DNA é replicado na meiose, a enzima DNA 

polimerase pode deslizar para frente ou para trás sobre as unidades de repetição, acrescentando ou 

subtraindo unidades de repetição à fita de DNA filha. As sequências dos microssatélites evoluem por 

um mecanismo similar ao descrito.  

Durante as análises de sequências de microssatélites o número das unidades de repetição é 

determinado para cada alelo de um determinado lócus. Os perfis obtidos ao analisar a combinação dos 

tamanhos de alelos para diferentes lócus, geralmente resultam em picos únicos e permitem segregar 

espécies, subespécies, linhagens ou genótipos. Análises de microssatélites têm sido amplamente 

utilizados na caracterização do polimorfismo genético e definição de linhagens e genótipos baseados 

em análises multilócus em populações de T. cruzi (Oliveira et al., 1998; Macedo et al., 2001; de Freitas 

et al., 2006, Zafra et al., 2011; Llewellyn et al., 2011, Yeo et al., 2011), na detecção e diferenciação de 

genótipos associados a diferentes formas clinicas da doença em pacientes infectados (Valadares et al., 

2008) e em análises filogenéticas e filogeográficas que visam elucidar aspectos epidemiológicos de 

genótipos que representam um risco potencial na saúde humana (Llewellyn et al., 2009).  Polimorfismo 

de microssatélites foi também detectado na região intergênica do gene do mini-exon em T. rangeli 

(Grisard et al., 1999; Maia da Silva et al., 2007) e, embora esses marcadores ainda não tenham sido 

empregados em estudos populacionais nessa espécie, tem se mostrado úteis em populações de T. 

cruzi (Cura et al., 2010). O sequenciamento de genomas inteiros de diversas espécies de 

tripanossomas permitirá futuramente dispor de marcadores SSTRs para estudos populacionais mais 

robustos. 

As análises de microssatélites em estudos populacionais de tripanossomas africanos têm sido 

realizadas com maior ênfase para as espécies de importância na saúde pública (subgênero 

Trypanozoon) e, em menor extensão, de interesse veterinário (Koffi et al., 2007). No primeiro caso, 
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devido à severidade e variação clínica das doenças em humanos e necessidade de métodos que 

permitam distinguir entre parasitas geneticamente muito relacionados, indistinguíveis com diversos 

métodos moleculares, embora com acentuadas diferenças epidemiológicas, ecológicas e de 

patogenicidade e virulência (Hoare, 1972; Lun et al., 2004; Li et al., 2005a,b; 2007). Sequências de 

microssatélites de isolados de T. evansi, T. equiperdum, T. brucei brucei, T. b. gambiense e T. b. 

rhodesiense permitiram definir genótipos específicos de grupo e inclusive segregar em um padrão 

particular T. b. gambiense grupo 1 (Gibson, 1986, Biteau et al., 2000; Salim et al., 2011), assim como 

mostrar que isolados sul americanos de T. evansi estão muito relacionados com isolados chineses 

(Biteau et al., 2000). 

Recentemente, SSTRs foram empregadas em um estudo filogeográfico de populações de T. 

brucei. O poder de resolução desses marcadores, em conjunto com análises de sequências dos gene 

COI (cinetoplasto) e o gene nuclear associado à resistência a infecção em humanos (SRA), permitiu 

não somente distinguir T. b. gambiense grupos 1 e 2, como também mostrar que T. b. gambiense 

grupo 2 era geneticamente mais relacionado à T. b. brucei. Além disso, foi mostrado que T. b. 

rhodesiense e T. b. brucei estão mais relacionados entre eles do que com qualquer outra espécie do 

subgênero (Balmer et al., 2011).  

SSTRs tem permitido efetuar estudos abrangentes da estrutura genética populacional nestas 

mesmas espécies concluindo que, enquanto T. b. brucei possui uma ampla diversidade em diferentes 

regiões geográficas, populações de T. b. rhodesiense podem variar de alta a limitada diversidade, 

dependendo da localização do foco. Finalmente, isolados de T. b. gambiense exibem baixos níveis de 

diversidade dentro dos focos, no entanto, isolados de focos diferentes apresentam uma alta divergência 

(Simo et al., 2010; Tait et al., 2011). Esses resultados tem sido congruentes com outros previamente 

estabelecidos empregando AFLP e MGE-PCR, indicando diferentes formas de estrutura populacional 

para estas subespécies (Li et al., 2005b; Simo et al., 2005, 2008; Tait et al., 2011). 

Estudos baseados em sequências de microssatélites em tripanossomas de animais de interesse 

econômico são bastante limitados. (Biteau et al., 2000; Njiru et al., 2007). Marcadores de 

microssatélites permitiram demonstrar a presença de recombinações genéticas em uma população 

subestruturada de T. congolense Savannah, com grande número de genótipos baseados (Morrison et 

al., 2009). Sequências de microssatélites desenvolvidas para genotipagem multilocus (MLG) de 

populações de T. vivax sugeriram uma estrutura populacional clonal característica, com altas taxas de 

heterozigotos, altos níveis de desequilíbrio de ligação, limitado número de genótipos e falta de 

congruência entre as frequências de genótipos observadas para cada alelo e as frequências preditas 

para populações com recombinações ao acaso (Duffy et al., 2009). A maioria destes estudos que 

avaliou a diversidade genética e estrutura populacional com marcadores de microssatélites foi realizada 
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em populações simpátricas e geograficamente restritas. Com isso, fica claro a necessidade de investir 

em estudos filogeográficos abrangentes que visem entender a diversidade e relacionamento genético e 

a estrutura populacional destas espécies, em diferentes situações epidemiológicas (Tait et al., 2011). 

 

1.5.7 Genes associados a sítios de expressão das VSGs (ESAG6) 

 

Genes associados aos sítios de expressão das VSGs (ESAGs) têm se mostrado de grande 

potencial na detecção de polimorfismo em espécies do subgênero Trypanozoon (Isobe et al., 2003; 

Witola et al., 2005). Esses genes estão envolvidos nos mecanismos de captação do ferro requerido 

para a sobrevivência dos tripanossomas em geral, os quais captam o mineral mediante um processo 

mediado por receptor, incorporando a transferrina do hospedeiro vertebrado (Schell et al., 1991).  

Os receptores de transferrina dos tripanossomas são heterodímeros codificados por dois genes 

associados aos sítios de expressão das VSG: ESAG6 e ESAG7 (Figura 7) (Steverding, 2000, 2003; 

Kabiri, Steverding, 2001), com aproximadamente 20 variantes descritas em T. brucei (Isobe et al., 

2003; Witola et al., 2005). Estudos sugerem que a variabilidade nos receptores da transferrina em T. 

brucei possui uma função crucial na multiplicação e na sobrevivência do parasita ao dispor de um 

amplo repertório de fenótipos de receptor que garante um adequado consumo da transferrina do 

hospedeiro, ainda na presença de anticorpos para transferrina que concorrem pelo receptor (Bitter, et 

al., 1998; Steverding, 2003). A base genética desse polimorfismo de receptores reside nos genes 

ESAG6 e ESAG7, cuja expressão está associada à expressão das VSGs na região telomérica dos 

cromossomos. Tripanossomas com maior número de variantes de receptores (alto polimorfismo no 

ESAG6-7) e capacidade de troca das VSGs (e consequentemente dos ESAGs), poderão se 

estabelecer em um maior número de hospedeiros distintos e garantir o consumo do ferro requerido 

para multiplicação e sobrevivência, já que diferentes fenótipos de receptores possuem também 

diferentes afinidades pelas moléculas de transferrina polimórficas dos diferentes hospedeiros (Young et 

al., 2008).  

Análises dos genes ESAG6-7 em membros do subgênero Trypanozoon têm revelado pouca 

variabilidade em espécies como T. equiperdum, com limitado número de hospedeiros e acentuada 

variabilidade em T. brucei e T. evansi, espécies que possuem uma ampla diversidade de hospedeiros 

(Isobe et al., 2003; Witola et al., 2005; Mekata et al., 2009). Nesse sentido, tem-se sugerido que o 

polimorfismo nas sequências desses genes em T. evansi poderia ser uma ferramenta valiosa nas 

análises de genética populacional e identificação de genótipos (Witola et al., 2005). Porém, estudos 

desses genes em populações sul-americanas de T. evansi são muito limitados. 
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Figura 7 - Estrutura de um sitio de expressão de VSG no telómero do cromossoma, salientando os genes que 
codificam para o receptor de transferrina e as regiões hipervariável (HV) e de enlace a transferrina (I-IV): 
ESAG6 e ESAG7. 

 

 

 

Análises da variabilidade no gene ESAG6 demostraram um alto polimorfismo nas cópias de 

isolados de T. evansi de bois na Ásia (Tailândia e Filipinas) e América do Sul (Peru), assim como em 

isolados de camelos da África (Egito) (Witola et al., 2005; Mekata et al., 2009, Amer et al., 2011). 

Entretanto, isolados de T. equiperdum mostraram um limitado repertório de alelos comparado com o 

repertório encontrado em T. b. brucei (Isobe et al., 2003; Young et al., 2008), que demonstram uma 

associação entre o número de hospedeiros e a heterogeneidade nas sequências de ESAG6.  

O estudo de polimorfismo de cópias do gene ESAG6 em populações sul-americanas de T. evansi 

está limitado a dois isolados, do Peru e Bolívia (Mekata et al., 2009), ambos obtidos de boi doméstico. 

O repertório de cópias do gene ESAG6 em isolados de T. evansi do Brasil e da Venezuela ainda não 

foi avaliado, assim como também não foi ainda avaliado o polimorfismo de ESAG6 em isolados de 

animais silvestres. Considerando o amplo número de espécies de hospedeiros e distribuição geográfica 

exibida por T. evansi, o entendimento da real diversidade genética nesses genes e sua utilidade em 

estudos de estrutura populacional demandam estudos mais abrangentes, que comparem um grande 

número de isolados provenientes de diversas espécies de hospedeiros domésticos e silvestres, assim 

como de diferentes origens geográficas. 
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4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Os resultados obtidos durante o trabalho desenvolvido para essa tese estão resumidamente 

apresentados e discutidos abaixo. Optamos por apresentar os artigos já publicados, ou em fase de 

publicação, que constituem os anexoss apresentados no final da tese e resumidamente apresentados 

abaixo. 

 

4.1 Trypanosoma vivax na África e América do Sul. Relacionamento genético, estrutura 

populacional e epidemiologia molecular. 

 

Anexo 1 - Phylogenetic analysis of Trypanosoma vivax supports the separation of South 

American/West African from East African isolates and a new T. vivax-like genotype infecting a 

nyala antelope from Mozambique. 

Rodrigues, A.C., Neves, L., Garcia, H.A., Viola, L.B., Marcili, A., Da Silva, F.M., Sigauque, I., Batista, J.S., Paiva, F., 

Teixeira, M.M.G. Parasitology, 2008; 135: 1317-1328 

 

O subgênero Trypanosoma (Duttonella), pertencente à Seção Salivaria do gênero Trypanosoma, 

tem sido considerado monotípico, representado somente por Trypanosoma vivax. No entanto, critérios 

taxonômicos tradicionais incluíram nesse subgênero a T. uniforme com distribuição na África Central, e 

as subespécies T. v. vivax e T. v. ellipsiprymni, no continente africano, todas com transmissão cíclica 

por moscas tsé-tsé (Glossina spp.). T. v. viennei, considerada uma espécie diferente restrita ao 

continente Americano (América do Sul e Central) mecanicamente transmitida por dípteros das famílias 

Tabanidae e Stomixidae, também foi incluída nesse subgênero. Entretanto, essas espécies não 

validada por filogenias moleculares (Ventura et al., 2001; Cortez et al., 2006).  

Apesar das diferenças no modo de transmissão, evidencias molecularers, isoenzimática e 

filogenéticas sugeriram uma estreita associação entre os isolados do oeste africano e isolados 

americanos, os quais se diferenciam dos isolados do leste da África por diversos critérios: morfológicos, 

patológicos, de comportamento em hospedeiros vertebrados e moscas tsé-tsé e, recentemente, por 

marcadores moleculares, Os isolados dessa região tem sido classificados como T. vivax-“like” (Adams 

et al., 2010a.b). A ausência de amostras destas espécies tem impedido a realização de estudos 

moleculares, dificultado a compreensão da diversidade biológica e genética do subgênero T. 

(Duttonella), cuja revisão requer a avaliação de características morfológicas, biológicas e moleculares 

das espécies descritas.  

As correlações filogenéticas e taxonômicas de T. vivax e tripanossomas relacionados agrupados no 

subgênero T. (Duttonella), foi avaliada mediante uma combinação de análises filogeográfica e 
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morfológica. Neste estudo, caracterizamos um isolado de tripanossoma proveniente de um antílope 

nyala (Tragelaphus angasi) de Moçambique, diagnosticado como T. vivax-“like” segundo critérios 

morfológicos, biológicos e moleculares. As divergências genéticas, padrões filogeográficos e 

associações filogenéticas estiveram baseadas em sequencias da subunidade menor do gene 

ribossômico (SSUrDNA) e do espaçador interno transcrito (ITS rDNA) de isolados de T. vivax da 

América do Sul (Brasil e Venezuela), oeste da África (Nigéria) e isolados do leste africano 

(Moçambique, Quênia e Tanzânia), considerados como T. vivax-“like”. Apesar do isolado do antílope 

nyala ter agrupado no clado T. vivax, mostrou-se altamente divergente dos outros isolados avaliados, 

incluindo dos T. vivax-“like” do leste africano. Considerando o seu hospedeiro de origem, as 

características morfológicas, o comportamento parasitológico em caprinos experimentalmente 

infectados, o posicionamento filogenético, assim como as divergências genéticas em relação ao resto 

dos membros do subgênero T. (Duttonella) analisados, o isolado do nyala foi proposto como um novo 

genótipo de tripanossoma filogeneticamente muito relacionado com T. vivax, corroborando a grande 

complexidade genética do subgênero e a existência de diversos genótipos ainda não descritos. 

 

 

Anexo 2 - Cathepsin L-like genes of Trypanosoma vivax from Africa and South America -

characterization, relationships and diagnostic implications. 

Cortez, A.P., Rodrigues, A.C., Garcia, H.A., Neves, L., Batista, J.S., Bengaly, Z., Paiva, F., Teixeira, M.M.G. Molecular 

and Cellular Probes, 2009; 23: 44-51. 

 

Diversos estudos têm demonstrado que as cisteíno-proteases expressas por tripanossomatídeos 

tem papel fundamental no desenvolvimento desses protozoários nos hospedeiros vertebrados e 

invertebrados. As principais atividades proteolíticas desse grupo de enzimas são atribuídas as 

catepsinas L-“like”, uma família multigênica com diferentes isoformas relacionadas que possui genes 

homólogos já descritos em tripanossomas africanos (T. b. brucei, T. b. rhodesiense, T. congolense), 

americanos (T. cruzi, T. rangeli), tripanossomas de peixe (T. carassii), espécies do gênero Leishmania 

e bodonídeos parasitas de peixes. Estes estudos têm mostrado o grande potencial dos genes de 

catepsina L- “like” em análises filogenéticas e como alvos para métodos diagnósticos, devido ao 

polimorfismo das sequências, organização gênica, número de copias, filogenia e tipo de evolução e 

expansão desses genes. 

As sequências dos genes que codificam catepsina L-“like” em isolados africanos e sul-americanos 

de Trypanosoma vivax e T. vivax-“like” foram caracterizadas a fim de avaliar a aplicabilidade como 

marcadores genéticos para análise de diversidade e como ferramenta diagnóstica de alta sensibilidade 

e especificidade. As análises filogenéticas de sequências correspondentes ao domínio catalítico dos 
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genes de catepsina L–“like” revelaram um polimorfismo substancial e o agrupamento das sequências 

em nove grupos (TviCATL 1-9) separados por grandes distancias genéticas. Os clados TviCATL 1-4 

foram compostos por sequências de isolados da Nigéria e Burquina Faso (oeste da África) e América 

do Sul (Brasil e Venezuela), isolados que pertencem ao mesmo genótipo de T. vivax, baseado em 

sequências de genes ribossômicos. Os genótipos T. vivax–“like” do leste africano mostraram 

sequências muito divergentes, que foram incluídas nos clados TviCATL 5-7 (isolados de Moçambique) 

e TviCATL 8-9 (isolado do Quênia). As análises filogenéticas desses genes corroboraram as relações 

entre espécies de tripanossomas refletidas em filogenias inferidas empregando sequências de SSU 

rRNA. Além disso, o encontro de diferentes sequências para cada genótipo previamente definido com 

sequências ribossômicas indicaram que sequências dos genes de catepsina L–“like” representam 

ótimos alvos para estudos epidemiológicos e de genética populacional em T. vivax. Sequências destes 

genes compartilhadas por todos os genótipos de T. vivax e ausentes em outras espécies de 

tripanossomas permitiram o desenvolvimento de um ensaio de PCR diagnóstico e de alta sensibilidade 

e especificidade para estudos epidemiológicos na América do Sul e África. 

 

 

Anexo 3 - Horses naturally infected by Trypanosoma vivax in southern Brazil. 

Da Silva, A.S., Garcia, H.A., Costa, M.M., França, R.T., De Gasperi, D., Zanette, R.A., Amado, J.A., Lopes, S.T., 

Teixeira, M.M.G., Monteiro, S.G. Parasitology Research, 2011; 108: 23-30.  

 

T. vivax possui uma ampla diversidade de hospedeiros ungulados, especialmente ruminantes 

(Artiodactyla) e equinos (Perissodactyla). Em geral, a tripanossomíase por T. vivax é uma doença 

endêmica de curso clínico crônico, com animais assintomáticos ou com sinais clínicos inespecíficos. 

Porém, fatores associados ao parasita e a espécie e raça do animal infectado podem determinar 

infecções graves com alterações hematológicas e nervosas. Animais domésticos de regiões não 

endêmicas introduzidos em áreas endêmicas, assim como rebanhos livres desses tripanossomas após 

a introdução de animais infectados, também podem exibir manifestações severas da doença. Neste 

trabalho, reportamos o primeiro surto de infecção por T. vivax em cavalos no Brasil, que ocorreu na 

região Sul do Brasil, uma região não endêmica onde apenas recentemente foi reportada a presença 

desse parasita em bovinos naturalmente infectados. Foram avaliados 12 cavalos de uma fazenda na 

região Sul, quatro com sinais clínicos inespecíficos que incluíram membranas mucosas pálidas, febre, 

perda de peso, inchação da região abdominal, prepucial ou vulvar. O diagnóstico de T. vivax foi 

confirmado em quatro cavalos, com base nos parâmetros morfológicos de formas tripomastigotas em 

esfregaços sanguíneos e por PCR específica para T. vivax. Todos os animais infectados por T. vivax 

apresentaram anemia, e a maior parte deles apresentou incremento nos níveis de beta-1, beta-2 e 
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gama globulinas. Apesar de todos os animais terem sido tratados com aceturato de diminazeno, a cura 

não foi alcançada e houve uma recaída da doença poucas semanas após o tratamento. Os dados 

mostrados sugerem que os isolados de T. vivax do Brasil, previamente reportados em infecções em 

bois, búfalos, ovinos e caprinos, podem ser altamente patogênicos para cavalos, causando doença 

severa e morte de animais devida à recorrência da infecção. 

 

 

Anexo 4 - Association of Trypanosoma vivax in extracellular sites with central nervous system 

lesions and changes in cerebrospinal fluid in experimentally infected goats. 

Batista, J.S., Rodrigues, C.M., Garcia, H.A., Bezerra, F.S., Olinda, R.G., Teixeira, M.M.G., Soto-Blanco, B. Veterinary 

Research, 2011; 42: 63-75 

 

A tripanossomíase por T. vivax é, em geral, uma doença de caráter endêmico, curso clínico crônico 

e sinais inespecíficos que incluem anemia, febre, perda de peso e morbidade variável. Porém, apesar 

de nas regiões endêmicas a doença possui um impacto de leve a moderado na saúde dos animais 

infectados, diversos fatores inerentes tanto ao isolado parasitário como ao hospedeiro podem 

determinar infecções graves com severas alterações hematológicas e nervosas, como recentemente 

reportado no Paraíba, Brasil, onde a introdução de animais portadores assintomáticos em uma região 

não endêmica (animais nunca expostos ao parasita) desencadeou um surto com alta mortalidade, 

morbidade e severas manifestações neurológicas que sugeriram a presença do parasita no sistema 

nervoso. Além disso, a recorrência da doença semanas após o tratamento é um fato comumente 

observado, sugerindo a presença do parasita em sítios “protegidos” no hospedeiro.  

Neste estudo, avaliamos as alterações anatômicas, histopatológicas e na composição do líquido 

cérebro-espinhal em caprinos experimentalmente infectados com Trypanosoma vivax. A presença do T. 

vivax no sistema nervoso central (SNC) foi avaliada mediante um ensaio de PCR (TviCatL-PCR). Com 

esses fins, doze caprinos adultos de sexo masculino foram aleatoriamente distribuídos em três grupos 

(G): G1, animais infectados com T. vivax e avaliados durante a fase aguda da infeção; G2, animais 

infectados avaliados durante a fase crónica da infeção e G3, consistente de animais não infectados. 

Cada animal dos grupos G1 e G2 foi inoculado com 1.25x105 tripomastigotas. Tanto a análises do 

líquido cérebro espinhal (LCE) como a pesquisa de T. vivax foram realizadas 15 dias após a infecção 

(dpi) nos animais do grupo G1 e no quinto dia após o inicio de manifestações neurológicas, sugestivas 

de infecção no sistema nervoso, no grupo G2. Todos os animais foram sacrificados e fragmentos do 

SNC dos animais dos grupos experimentais foram processados e avaliados por PCR específico para T. 

vivax. Os animais inoculados (G1 e G2) mostraram hipertermia e anemia desde o quinto dpi, 

conjuntamente com presença de parasitas detectáveis no sangue, com pico de parasitemia entre o 
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sétimo e o vigésimo primeiro dpi. Sinais clínicos sugestivos da infecção do sistema nervoso foram 

observados em três animais do G2, grupo onde foi diagnosticada meningite e meningoencefalite. Os 

resultados do PCR específico para T. vivax foram positivos em todas as amostras avaliadas dos grupos 

G1 e G2. Esses resultados permitiram concluir que o T. vivax pode alcançar o tecido nervoso, o que é a 

principal causa da progressiva instauração de manifestações patológicas associadas ao SNC nos 

animais experimentalmente infectados. 

 

Anexo 5 - High mortality and lesions of the central nervous system in trypanosomosis by 

Trypanosoma vivax in Braziliam hair sheep. 

Galiza, G.J., Garcia, H.A., Assis, A.C., Oliveira, D.M., Pimentel, L.A., Dantas, A.F., Simões, S.V., Teixeira, M.M.G., Riet-

Correa, F. Veterinary Parasitology, 2011; 182: 359-363. 

 

A infecção por T. vivax pode se mostrar tanto como doença crônica e assintomática quanto 

como doença aguda severa, dependeddo de certas situações epidemiológicas. Uma das características 

de animais de regiões endêmicas é a existência de uma resposta imune induzida pelo contato com o 

parasita, que geralmente é mantida ou reforçada por continuas reinfecções em regiões com 

transmissão ativa. Uma situação contrária é observada em animais de regiões não endêmicas, os quais 

carecem de proteção imune pela ausência de contato com esse tripanossoma. Assim, animais 

domésticos de regiões não endêmicas introduzidos em áreas endêmicas, assim como rebanhos livres 

desses tripanossomas após a introdução de animais infectados, podem exibir manifestações severas 

da doença.  

Neste estudo, reportamos um surto de tripanossomoses por Trypanosoma vivax em ovelhas 

(raça Santa Inês) em uma fazenda da Paraíba, região não endêmica do Nordeste brasileiro. Do total do 

rebanho, constituído por 306 ovelhas, 240 apresentaram manifestações clínicas e 216 morreram da 

infecção. Os sinais clínicos incluíram anorexia, letargia, anemia, pelo áspero, perda de peso, edema 

submandibular, abortos e, em alguns dos animais severamente afetados, foi observada presença de 

sinais neurológicos tais como decúbito lateral, movimentos de pedalagem, cabeça pressionada contra 

superfícies sólidas, e tremores musculares. A confirmação da infeção por T. vivax foi efetuada em 

esfregaços sanguíneos e por PCR específico para T. vivax. Na necrópsia, os animais exibiram sangue 

aguado, coloração pálida dos tecidos e presença de abundante líquido na cavidade peritoneal e saco 

pericárdico. Histologicamente, foram observadas miocardite não supurativa e meningoencefalite com 

áreas de malácia. Depois do tratamento, os animais foram negativos na avaliação parasitológica de 

esfregaços sanguíneos e PCR. Bovinos e bubalinos que compartilharam as mesmas pastagens com as 

ovelhas também resultaram infectados, no entanto, não manifestaram sinais clínicos da doença. Os 

dados epidemiológicos sugerem que T. vivax foi introduzido no rebanho susceptível por búfalos 
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portadores assintomáticos da infecção e que o parasita foi transmitido ao rebanho tanto por picadas de 

tabanídeos como por via iatrogênica. 

 

 

Anexo 6 - Trypanosoma vivax: polymorphisms of ITS rDNA sequences and microsatellites 

support high genetic diversity in East Africa and diversity reducing events shaping populations 

that infect livestock in West Africa and South America. 

Garcia, H.A., Rodrigues, A.C., Bengaly, Z., Neves L., Minervino, A.H., Teixeira, M.M.G.  

 

Nesse estudo, avaliamos a variabilidade genética de isolados de T. vivax visando investigar se 

diferentes modos de transmissão a que estão submetidos isolados dessa espécie na África 

(ciclicamente transmitidos por tsé-tsé) e na América do Sul (mecanicamente transmitidos por moscas 

hematófagas) pode desempenhar papel importante no tamanho do repertório genético. Em estudos 

anteriores, mostramos que isolados brasileiros são geneticamente similares a um isolado da Nigéria 

(Oeste da África), todos agrupados no genótipo América do Sul/Oeste da África. Esse genótipo foi 

separado por grande distância genética de três novos genótipos de T. vivax detectados em antílope 

(Nyala) e bois no Leste da África (Quênia e Moçambique). Genótipos ainda mais divergentes foram 

encontrados em moscas tsé-tsé capturadas na Tanzânia. 

Embora a homogeneidade genética seja atribuída ao modo mecânico de transmissão de T. vivax, a 

ausência de estudos moleculares comparativos de populações africanas e sul americanas não permite 

confirmar essa hipótese. O estudo de uma amostragem abrangente é indispensável para investigar a 

existência de genótipos associados com: determinadas áreas geográficas; espécies de hospedeiros; 

regiões endêmicas e surtos; formas clínicas, etc. Com esse objetivo, comparamos 60 novos isolados 

de T. vivax de origens distantes na África (Moçambique, Gana, Benin, Nigéria, Gâmbia e Burkina Faso 

– áreas com tsé-tsé) e América do Sul (Brasil, Venezuela e Guiana Francesa). Foram caracterizados 

isolados de T. vivax de bois, cabras, moscas tsé-tsé e de um antílope da África, e de bois, búfalos, 

cabras, ovelhas e cavalos do Brasil, Venezuela e Guiana. Para evitar uma possível seleção de 

genótipos, comparamos isolados de infecções primárias e expandidos em animais experimentais. 

Comparamos isolados de animais assintomáticos de áreas endêmicas (Brasil: Pantanal e Pará; 

Venezuela: Apure, Cojedes Guárico e Anzoátegui) com isolados de animais infectados em surtos 

ocorridos fora de área endêmica, apresentando tripanossomíase grave com diferentes formas clínicas 

(Brasil: São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba e Rio Grande do norte). 

Para o estudo de polimorfismo utilizamos duas abordagens: análises de sequências de ITSrDNA e 

de polimorfismo de loci de microssatélites. Os dados obtidos indicam a propagação, no Brasil e Oeste 

da África, de isolados de T. vivax geneticamente homogêneas, independentemente das diversas 
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condições avaliadas. Apenas um micropolimorfismo foi observado entre alguns isolados primários em 

relação aos mantidos em animais experimentais. A análise genética populacional baseada em 

sequencias de microssatélite revelou pequena diversidade genética (número de alelos por lócus e 

riqueza de alelos), excesso de heterozigosidade, significativo desacordo com o equilíbrio de Hardy-

Weinberg, significativos níveis de desequilíbrio de união entre as diversas combinações de pares de 

loci e muitos isolados pertencentes a poucos genótipos sugerindo, assim, expansão clonal de 

genótipos. O grau de polimorfismo se revelou mais acentuado nas análises de loci de microssatélites, 

com relevante polimorfismo entre isolados da África comparado aos isolados sul americanos. Porém, o 

limitado número de isolados africanos caracterizados por microssatélite (14) impediu uma análise mais 

confiável.  

A grande homogeneidade nas sequências de ITS rDNA entre isolados americanos de T. vivax 

indica um processo de homogeneização genética relacionada ao modo de transmissão mecânico 

adotado na América do Sul. O limitado polimorfismo encontrado entre os isolados do Oeste da África 

corrobora a evolução clonal das populações de T. vivax em toda essa região, apesar da transmissão 

por tsé-tsé, como recentemente mostrado em isolados de jumentos, cavalos e bois na Gâmbia. 

Os resultados aqui descritos baseados na análise de polimorfismo de sequências de ITS rDNA de 

T. vivax corroboram trabalhos prévios no Leste da África (Moçambique e Tanzânia), onde genótipos 

altamente divergentes têm sido observados circulando em uma mesma região. Neste estudo avaliamos 

três novos isolados de mosca tsé-tsé que se mostraram altamente divergentes de todos os genótipos, 

com sequências que agruparam em um só clado, mais relacionado com um isolado de boi do Quênia 

(6% divergência). Não existem estudos genéticos de T. vivax nessa região que permitam avaliar a 

origem da diversidade genética. É provável que algum processo de recombinação ocorra na mosca tsé-

tsé como demonstrado para T. brucei e T. congolense.  Não foi possível realizar um estudo 

populacional baseado em sequências de microssatélites nos isolados do Leste da África devido ao 

limitado número de isolados (2) caracterizados dessa região, e disponíveis para estudos moleculares. 

Os marcadores moleculares desenvolvidos nesse estudo podem ser úteis em estudos epidemiológicos 

visando avaliar o repertorio genético de T. vivax na América do Sul e na África, a diversidade das 

populações em diversos hospedeiros com diferentes sinais clinicos da doença, os genótipos que 

circulam em áreas endêmicas e de surtos, a estrutura populacional e como marcador para o 

seguimento da origem geográfica e dispersão do T. vivax. 
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4.2 Trypanosoma theileri e espécies relacionadas do subgênero Trypanosoma (Megatrypanum): 

diagnóstico e epidemiologia molecular, estrutura populacional e dispersão espacial de 

genótipos, análises eco-biogeográficas e filogeográficas. 

 

Anexo - 7. Cysteine proteases of Trypanosoma (Megatrypanum) theileri: cathepsin L-like gene 

sequences as targets for phylogenetic analysis, genotyping diagnosis. 

Rodrigues, A.C., Garcia, H.A., Ortiz, P.A., Cortez, A.P., Martinkovic, F., Paiva, F., Batista, J.S., Minervino, A.H., 

Campaner, M., Pral, E.M., Alfieri, S.C., Teixeira, M.M.G. Parasitology International, 2010; 59: 318-25. 

 

T. theileri é um parasita comum de bovinos domésticos com distribuição mundial, ciclicamente 

transmitido por tabanídeos e considerado não patogênico para os seus hospedeiros mamíferos. As 

cisteíno-proteases similares à enzima catepsina L (CatL-like) têm sido indicadas como bons alvos para 

estudos evolutivos de tripanossomas uma vez que desempenham funções vitais no desenvolvimento 

desses parasitas e nos ciclos biológicos nos hospedeiros vertebrados e vetores, contribuindo não só 

para a infectividade e patogênese, como também para o controle da infecção. Tanto a enzima 

arquétipo das CatL de tripanossomatídeos (cruzipaína), quanto  enzimas homólogas descritas em 

tripanossomas africanos (brucipaína, rhodesaína e congopaínas), são importantes fatores de virulência, 

patogenicidade e estão envolvidas em processos de invasão celular (cruzipaína), diferenciação dos 

parasitas nas moscas tsé-tsé e na modulação da resposta imune. No entanto, seu papel em 

tripanossomas não patogênicos para seus hospedeiros vertebrados não foi investigado. Recentemente, 

foi demonstrada a expressão dos genes de CatL em T. rangeli, espécie não patogênica, e sua 

aplicação  no diagnóstico e análise de relacionamento entre isolados. Embora T. theileri e espécies 

relacionadas constituem os tripanossomas de maior distribuição geográfica em bovinos, o 

conhecimento sobre enzimas proteolíticas nessas espécies é muito limitado.  

Neste trabalho, caracterizamos genes que codificam cisteíno proteases CatL em isolados de 

bovinos, búfalos asiáticos e cervo. A análise de 78 sequências do domínio catalítico das CatL de 22 

isolados de T. theileri revelou seis genótipos estreitamente agrupados no clado T. theileri. Os genes de 

CatL nesses tripanossomas estão organizados em arranjos em “tandem” de 1.7 kb, localizados em dois 

cromossomos de tamanhos aproximados de 600-720 Mpb. As análises das sequências de CatL de 

diversas espécies de tripanossomas permitiu identificar regiões de sequências exclusivas de T. theileri 

e suas espécies relacionadas, a partir das quais foi possível desenvolver um ensaio de PCR que 

permitiu detectar isolados de T. theileri de todos os genótipos que têm sido descritos em bois, búfalos e 

cervos, assim como T. theileri em vetores tabanídeos.  

A expressão das cisteíno proteases de T. theileri foi demonstrada avaliando a atividade proteolítica 

em géis de gelatina e por hidrólises do substrato Z-Phe-Arg-AMC. Os resultados deste trabalho 
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estiveram em concordância com dados prévios baseados em genes ribossômicos e mini-exon, 

demonstrando que sequências dos genes de CatL são ótimos alvos para diagnóstico, genotipagem 

populacional e estudos evolutivos de tripanossomas do clado T. theileri. A caracterização dos genes 

que codificam para CatL e a comparação com homólogos de outros tripanossomas e atividade 

proteolítica, constituem o primeiro passo no conhecimento dessas enzimas de T. theileri. 

  

 

Anexo 8 - High genetic diversity in field isolates of Trypanosoma theileri assessed by analysis of 

cathepsin L-like sequences disclosed multiple and new genotypes infecting cattle in Thailand. 

Garcia, H.A., Kamyingkird, K., Rodrigues, A.C., Jittapalapong, S., Teixeira, M.M.G, Desquesnes, M. Veterinary 

Parasitology, 2011; 180: 363-367. 

 

Embora mundialmente distribuído em diversas espécies de hospedeiros vertebrados da Ordem 

Ruminantia, estudos envolvendo T. theileri e espécies relacionadas são muito limitados, como também 

é limitada a disponibilidade de sequências de genes informativos em termos da elucidação da estrutura 

populacional, diagnóstico e análise filogenética. Análises prévias de isolados brasileiros empregando 

genes ribossômicos, mini-exon e cisteíno proteases catepsina L (CatL) têm permitido definir quatro 

genótipos de T. theileri de boi, distribuídos em duas linhagens, TthI e TthII. No entanto, nesses estudos, 

as origens dos isolados não são representativas da ampla distribuição geográfica de T. theileri é 

espécies relacionadas do subgênero Trypanosoma (Megatrypanum); só um isolado de cada país, 

Japão, Escócia, Alemanha e Estados Unidos. Além disso, a maioria dos isolados analisados vem de 

diversas regiões do Brasil. Neste estudo, caracterizamos T. theileri de bois da Tailândia, confirmando a 

ampla prevalência e distribuição geográfica dessa espécie. Foram avaliadas, por métodos 

parasitológicos de concentração (microhematócrito: MH) um total de 210 amostras sanguíneas de bois 

provenientes de seis fazendas em diversos Distritos da Tailândia. Dessas, 14 amostras revelaram 

infecções por parasitas morfologicamente similares a T. theileri. Amostras adicionais foram 

diagnosticadas por PCR (TthCATL-PCR), se revelando positivas para T. theileri embora os resultados 

por MH tenham sido negativos, revelando a existência de infecções crípticas. Os resultados revelaram 

uma prevalência de infecções por T. theileri de 26 ± 15% (95% IC). Além disso, doze amostras 

adicionais positivas foram detectadas em bois de outras 11 fazendas em diversos Distritos. Do total de 

30 amostras positivas para T. theileri, por MH e/ou PCR, nas 17 fazendas avaliadas, sete amostras 

foram selecionadas para a avaliação do polimorfismo genético através da análise de sequências 

parciais dos genes da CatL amplificados por PCR.  

Todas as sequencias de CatL de T. theileri da Tailândia avaliadas neste estudo agruparam com 

sequencias das linhagens filogenéticas TthI e TthII, descritas em trabalhos prévios com genes 
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ribossômicos, mini-exon e catepsina L, dando forte suporte à existência de duas linhagens principais de 

T. theileri em bois ao redor do mundo.  No entanto, 11 das 29 sequencias de CatL analisadas diferiram 

das demais, demonstrando um amplo e polimórfico repertório genético até agora não descritos em 

outros países, com múltiplos genótipos de T. theileri circulando nos bois da Tailândia. 

 

Anexo 9 - Characterization of spliced leader genes of Trypanosoma (Megatrypanum) theileri: 

phylogeographical analysis of Brazilian isolates from cattle supports spatial clustering of 

genotypes and parity with ribosomal markers. 

Rodrigues, A.C., Garcia, H.A., Batista, J.S., Minervino, A.H., Góes-Cavalcante, G., Maia da Silva, F., Ferreira, R.C., 

Campaner, M., Paiva, F., Teixeira, M.M.G. Parasitology, 2010; 137: 111-122. 

 

Trypanosoma theileri é a espécie tipo do subgênero Trypanosoma (Megatrypanum), o qual inclui 

espécies relacionadas que segundo critérios tradicionais possuem em comum a existência de grandes 

tripomastigotas sanguíneos, restrição de hospedeiros mamíferos, ampla distribuição mundial, 

patogenicidade muito limitada e transmissão por contaminação por tabanídeos ou hipoboscídeos. Em 

trabalhos prévios baseados em marcadores moleculares ribossomicos demostramos  que T. theileri de 

boi da América (Brasil e USA), Europa (Escócia e Alemanha) e Ásia (Japão) possuíam uma estreita 

associação filogenética, agrupando em um clado homogêneo e fortemente suportado, exclusivo de 

isolados provenientes de hospedeiros da ordem Artiodactyla e bem resolvido no gênero Trypanosoma. 

Embora nesses estudos tenham sido definidas linhagens e genótipos, ficou evidente que o alto grau de 

conservação dos genes avaliados e o limitado número de isolados eram um fator limitante na resolução 

das associações dentro do subgênero, devido ao alto grau de relacionamento genético existente entre 

os organismos que o compõem. Resolver essa situação requer análises de sequências polimórficas de 

um importante número de novos isolados, de diversas espécies e origens geográficas. Neste estudo 

determinamos as sequências do gene “spliced leader” (SL ou mini-exon) de 21 isolados de T. theileri de 

boi e dois de búfalo de regiões geográficas muito afastadas do Brasil. A análise da unidade de 

repetição do gene de SL revelou que o gene 5S rRNA estava inserido dentro da região intergênica. Os 

padrões filogeográficos inferidos com as sequências do gene SL revelaram ao menos cinco genótipos 

principais de T. theileri distribuídos em duas linhagens bastante divergentes. A linhagem TthI 

compreende os genótipos IA e IB de búfalo e boi, respectivamente, isolados que provem das regiões 

Central e Sudeste. Enquanto o genótipo IC está restrito a bois da região do Sul. A linhagem TthII incluiu 

os genótipos de boi IIA, restrito a região Norte e Nordeste, e o genótipo IIB, encontrado na região 

Central, Oeste, Norte e Nordeste. Visando facilitar o processo de genotipagem de isolados foi 

padronizado um ensaio de PCR-RFLP do gene SL, o qual se mostrou uma ferramenta muito valiosa no 

processo de definição de genótipos, sem necessidade de sequenciar as repetições do gene SL. Os 



 

 

78 

resultados deste estudo enfatizam a complexa estrutura genética das populações de T. theileri e 

corroboram a estrutura geográfica de genótipos de T. theileri encontrados em boi. 

 

Anexo 10 - Multilocus phylogeographical analysis of Trypanosoma (Megatrypanum) genotypes 

from sympatric cattle and water buffalo populations supports evolutionary host constraint and 

close phylogenetic relationships with genotypes found in other ruminants. 

Garcia, H.A., Rodrigues, A.C., Martinkovic, F., Minervino, A.H., Campaner, M., Nunes, V.L., Paiva, F., Hamilton, P.B. 

and Teixeira, M.M.G. International Journal for Parasitology, 2011; 41: 1385-1396. 

 

Trypanosoma theileri é um parasita comum de bovinos domésticos com distribuição mundial. 

Espécies/isolados filogeneticamente muito relacionados encontradas em bovídeos domésticos (bois, 

búfalos e ovelhas) e silvestres (antílopes) e em cervídeos foram posicionadas no subgênero T. 

(Megatrypanum), que após revisão filogenética passou a ser constituído exclusivamente por parasitas 

de ruminantes posicionados no clado T. theileri. Ao contrário dos tripanossomas africanos patogênicos, 

os tripanossomas do clado T. theileri, além de exclusivos de ruminantes, apresentam uma aparente 

restrição espécie-específica ou por espécies de hospedeiros muito relacionados. Porém, o elevado 

grau de relacionamento genético e o limitado número de isolados caracterizados são insuficientes para 

sustentar hipóteses filogenéticas de restrição de hospedeiros. Em um estudo prévio com isolados 

brasileiros de T. theilerii, demonstramos a existência de, pelo menos, quatro genótipos infectando boi 

(Bos taurus) e somente um genótipo em búfalo (Bubalus bubalis). Porém o limitado número de isolados 

de búfalos, todos provenientes de áreas próximas, têm impedido a avaliação da diversidade genética 

desses isolados, de associações parasita-hospedeiro e da análise da estruturação geográfica das 

populações de T. theileri de búfalo e bois. Para abordar esta questão, avaliamos a diversidade genética 

e os padrões filogeográficos de 25 isolados provenientes de búfalos e 28 de bois, de quatro regiões 

muito afastadas do Brasil e Venezuela.  

As análises filogeográficas realizadas nesse estudo foram baseadas nas sequências da 

subunidade menor do gene ribossômico (ssrRNA), espaçador interno transcrito (ITSrDNA), 5SrRNA, 

enzima glicosomal gliceraldeído 3 fosfato desidrogenase (gGAPDH), Citocromo b mitocondrial  (Cyt b), 

mini-exon (SL) e catepsina L-“like” (CatL). Todos os isolados de búfalos, de populações simpátricas e 

alopátricas, foram agrupados no genótipo TthIA, enquanto os isolados de bois foram atribuídos a três 

diferentes genótipos, todos distintos de TthIA. O polimorfismo em todas as sequencias dos genes 

avaliados permitiu a separação dos isolados de tripanossomas que infectam búfalo dos de boi, ovelha, 

antílope e cervo, sugerindo que correspondem a espécies diferentes. Filogenias congruentes inferidas 

com todos os genes avaliados indicam uma estrutura clonal dos genótipos. A análise multilocus revelou 

um agrupamento monofilético formado exclusivamente por tripanossomas de ruminantes, o qual 
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corresponde ao subgênero Trypanosoma (Megatrypanum). O alto grau de especificidade de 

hospedeiro, refletido por genótipos exclusivos de cada espécie de ruminante, e a ausência de 

genótipos compartilhados por diferentes espécies de hospedeiro, sugerem que a história evolutiva dos 

tripanossomas do subgênero Trypanosoma (Megatrypanum) foi fortemente influenciada pelos 

ruminantes. No entanto, incongruências entre as filogenias dos ruminantes e dos tripanossomas não 

suportam um processo de co-evolução parasita-hospedeiro, sugerindo a ocorrência de processos de 

troca de hospedeiros entre tripanossomas de ruminantes, seguido de divergências que deram origem a 

novos genótipos de tripanossomas adaptados exclusivamente a uma espécie de ruminante. 

 

Anexo 11 - Trypanosoma (Megatrypanum) melophagium in the sheep ked Melophagus ovinus 

from organic farms in Croatia: Phylogenetic inferences support restriction to sheep and sheep 

keds and close relationship with trypanosomes from other ruminant species. 

Martinkovic F, Matanović K, Rodrigues AC, Garcia HA, Teixeira MMG. J Eukaryot Microbiol, 2012; 59: 134-44. 

 

Trypanosoma (Megatrypanum) melophagium é um parasita não patogênico das ovelhas 

transmitido pelo hipoboscídeo Melophagus ovinus (Diptera: Hippoboscidae), ectoparasita restrito a 

esses hospedeiros e comumente conhecidos como “sheep ked”. T. melophagium possui uma 

distribuição geográfica que se superpõe a de seu hipoboscídeo vetor. Provavelmente, infecções 

crípticas ocorrem em todo o mundo onde ovelhas estejam infectadas pelos hipoboscídeo. Atualmente, 

as práticas de controle de ectoparasitas em fazendas de ovelhas tem reduzido drasticamente as 

populações do hipoboscídeo, hoje restrito às áreas de uso limitado de inseticidas ou à fazendas 

orgânicas onde o emprego dessas substancias é proibido. Acredita-se que T. melophagium possui uma 

estreita relação com outros parasitas do subgênero Megatrypanum, transmitidos por tabanídeos ou por 

outros hipoboscídeos. Estudos morfológicos, ensaios de infecção cruzada entre tripanossomas de 

ruminantes e a restrição de hospedeiros exibida pelos hipoboscídeos de ovinos e caprinos 

(Melophagus ovinus e Lipotena caprioli, respectivamente) permitiu a separação das espécies T. 

theodori (transmitido pelo hipoboscídeo do caprino), T. cervi (por hipoboscídeos de cervos), T. 

melophagium e T. theileri, todas posicionadas no subgênero Megatrypanum. A distribuição, prevalência 

e as associações parasitas – hipoboscídeo – hospedeiro vertebrado baseiam-se, fundamentalmente, 

em dados morfológicos e de desenvolvimento desses tripanossomas no vetor. Dados moleculares de 

T. melophagium são muito restritos, o que tem limitado o estudo da diversidade genética, associações 

entre genótipos e as correlações filogenéticas dessa espécie com parasitas associados do subgênero 

Megatrypanum. 

Recentemente, a caracterização molecular de um isolado de T. melophagium da Escócia 

mostrou uma estreita associação com T. theileri, sugerindo-se que o primeiro fosse considerado uma 
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linhagem filogenética de T. theileri que se adaptou a transmissão por hipoboscídeos. Neste estudo, 

avaliamos a prevalência de T. melophagium em cinco fazendas orgânicas da Croácia. Foi encontrada 

uma alta prevalência (86%) de tripanossomas morfologicamente compatíveis no intestino dos 

hipoboscídeos. Análises filogenéticas multilocus, baseadas em sequências de SSUrRNA, gGAPDH, SL 

e ITS1rDNA, permitiu distinguir T. melophagium de todos os outros tripanossomas de ruminantes 

incluídos nas análises e posicionar esse parasita, pela primeira vez incluído na filogenia dos 

tripanossomas, no subgênero Megatrypanum. T. melophagium da Croácia mostrou idênticas 

sequências às de um isolado da Escócia. As inferências filogenéticas e biológicas do isolado de T. 

melophagium da Croácia suportam a restrição pelo hospedeiro ovino e, fundamentalmente, pelo 

hipoboscídeo vetor. As análises comparativas de tripanossomas de ovelha, boi e cervo de uma mesma 

região na Croácia suportam a especificidade da restrição de hospedeiros dos tripanossomas do 

subgênero Megatrypanum. Nossos resultados indicam que com a expansão das fazendas orgânicas 

pode ocorrer uma re-emergência das parasitoses de ovelhas, tanto por T. melophagium como pelos 

hipoboscídeos. 

 

4.3 Trypanosoma evansi na América do Sul. Variabilidade genética de isolados de animais 

domésticos e silvestres. 

 

Anexo 12- High variability of South American Trypanosoma evansi populations from domestic 

and wild hosts based on expression-site-associated gene 6 (ESAG6) support the association 

between the range of host species and the large repertoire of ESAG6 variants 

Garcia, HA., Rodrigues, AC., Nunes. V. L; Desquesnes, M & Teixeira, MMG. 

 

Trypanosoma evansi é uma espécie patogênica de origem africana que compreende isolados 

altamente relacionados filogeneticamente que infectam uma gama de espécies hospedeiras em todo o 

mundo e são exlusivamente transmitidos mecanicamente por moscas hematófagas. Formas 

sanguíneas de tripanossomas africanos aquirem o ferro necessário para a sua propagação através de 

receptores de transferrina codificados pelos genes ESAGs6 e 7. Receptores de transferrina com 

diferentes afinidades permitem a sobrevivência em diferentes espécies de mamíferos. Em 

concordância com a capacidade de infectar várias espécies hospedeiras, grande repertório de 

variantes de ESAG6 tem sido descrito em T. evansi enquanto o repertório em T. equiperdum é bastante 

limitado.  

T. evansi em conjunto com T. b. gambiense, T. b. rhodesiense, T. b. brucei e T. equiperdum 

formam um grupo de parasitas patogênicos (subgênero Trypanozoon) geneticamente muito 
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relacionados embora com marcantes diferenças epidemiológicas, de distribuição geográfica, 

preferências de hospedeiros, mecanismos de transmissão e patogenicidade. Com a exceção de T. 

evansi e T. equiperdum, tripanossomas desse subgênero são transmitidos ciclicamente por moscas 

tsé-tsé na África. T. evansi e T. equiperdum são transmitidos mecanicamente, respectivamente, por 

dípteros hematófagos e por via sexual. T. evansi possui a mais ampla distribuição geográfica entre os 

tripanossomas patogênicos e o mais amplo espectro de espécies de hospedeiros mamíferos. Essa 

espécie causa patologias que variam na severidade e sinais clínicos na América, África, Ásia e Europa, 

o que sugere heterogeneidade genética. Entretanto, para o estudo de diversidade genética em T. 

evansi são ainda necessários estudos epidemiológicos e de dinâmica e estrutura populacional, análises 

de um grande numero de isolados de diversas origens geográfica e hospedeiros, com marcadores 

genéticos altamente polimórficos. Com esse objetivo, neste trabalho comparamos 16 isolados de T. 

evansi de diversas regiões da Venezuela e Brasil, submetidos ou não a seleção por expansão em 

animais experimentais e provenientes de hospedeiros domésticos e silvestres, a fim de avaliar o 

polimorfismo de sequências do gene associado a sítios de expressão das VSG (ESAG6). Sequências 

do gene ESAG6 vêm se mostrando muito informativas na avaliação da diversidade genética em 

isolados do subgênero Trypanozoon. 

Neste estudo, clonamos e sequenciamos cópias dos genes ESAG6 de populações de T. 

evansi de animais domésticos (cavalo, burro e cão) e silvestre (capivaras e quatis) obtidos em 

localidades endêmicas e geograficamente distantes da Venezuela (10 isolados) e Brasil (6 isolados). 

Foram utilizadas amostras coletadas no campo e expandidas em camundongos. Avaliamos a 

variabilidade genética intra-e inter-isolados comparando as seqüências obtidas com outras disponíveis 

no GenBank. As análises das sequências do gene ESAG6 obtidas revelaram um importante 

polimorfismo genético nos isolados avaliados, revelando 55 diferentes variantes alélicas, em geral, 

independentemente se as amostras eram de campo ou expandidas em laboratórios. 

O polimorfismo encontrado nos isolados de T. evansi da Venezuela e do Brasil concorda com 

outros estudos prévios de isolados de T. evansi de bois da Ásia (Tailândia e Filipinas) e América do Sul 

(Peru e Bolívia) e de isolados de camelos da África (Egito). Isolados de T. equiperdum mostraram um 

limitado repertorio de alelos comparado com o repertorio encontrado em T. evansi e T. b. brucei. Os 

resultados sugerem uma associação entre a ubiquidade de hospedeiros do parasita e o repertorio de 

sequências do gene. Foram identificadas variantes alélicas muito prevalentes, previamente 

identificadas na Ásia, África e América do Sul e, também, novas variantes até agora não descritas em 

T. evansi. As genealogias efetuadas com sequências de nucleotídeos ou aminoácidos permitiram 

revelar, além dos dez clados de variantes alélicas já definidas, 4 novos clados formados basicamente 
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por novas variantes de isolados do Brasil e Venezuela mais relacionadas com sequências de isolados 

da Egito.  

Os resultados deste estudo confirmam que o repertório de variantes de ESAG6 em T. evansi é 

extenso, especialmente nas populações da América do Sul analisadas, em comparação com T. brucei 

ssp. e T. equiperdum. Portanto, os dados corroboram a associação entre diversidade de hospedeiros e 

heterogeneidade de sequências de ESAG6. Este estudo também sugere que populações de T. evansi 

de hospedeiros domésticos e silvestres que vivem em simpatria podem exibir os maiores repertórios de 

ESAG6. 
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