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"Como vêdes, meus senhores, o estudo desta molestia 
apresenta de curioso o facto de termos partido aqui do 
conhecimento prévio do germen, de o haver estudado 
minuciosamente em sua biologia, para, mais tarde chegar, 
baseado de alguma forma, nessa mesma biologia, à noção, 
praticamente a mais importante, de ser elle factor 
etiológico de uma espécie morbida humana. No 
esclarecimento etiológico das outras espécies morbidas 
nada de similar encontramos;…". 

Carlos Chagas, 1910 
 
 
 
 
 
 

1. O Parasita, Desenvolvimento e Ciclo de Vida. 

 

Trypanosoma cruzi, o agente etiológico da doença de Chagas, é um 

organismo que apresenta um complexo ciclo de vida, que se alterna entre 

vertebrados e o inseto vetor (família Triatominae). Devido à sua complexidade, a 

doença de Chagas é, ainda hoje, um problema de saúde pública na América 

Latina e está entre as maiores causas associadas a doenças cardíacas neste 

continente. 
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Mesmo com as campanhas de prevenção da doença e dedetização 

para neutralizar o inseto vetor, estima-se que existam cerca de 25 milhões de 

pessoas sob risco de infecção (WHO, 2002), reforçando a importância de 

pesquisas desenvolvidas com o intuito de compreender melhor este parasita e 

sua interação com os hospedeiros. 

 

A literatura define classicamente quatro estágios de desenvolvimento 

bastante distintos para o T. cruzi: tripomastigota metacíclico e epimastigota no 

inseto vetor e tripomastigota e amastigota no hospedeiro vertebrado, sendo que 

as formas tripomastigotas desempenham papel nos processos de invasão e as 

outras formas, na replicação. No entanto são descritas formas intermediárias, 

incluindo a forma epimastigota intracelular (Almeida-de-Faria et al., 1999), três 

morfologias claramente distintas para a forma tripomastigota (para revisão, Tyler e 

Engman, 2001), esferomastigotas no hospedeiro invertebrado (de Souza, 1984), 

além da capacidade de invasão desempenhada pelas formas amastigotas 

extracelulares (Ley, 1988;  Mortara, 1991). As fases do ciclo de vida do 

Trypanosoma cruzi não são distintos apenas pela morfologia apresentada, mas 

também com respeito à sua biologia, possuindo características e funções 

específicas. 

 

O ciclo de vida do T. cruzi pode ser descrito a partir da transmissão para o 

hospedeiro vertebrado, que se dá com o contato involuntário de fezes 

contaminadas com tripomastigotas metacíclicos do inseto vetor com a lesão 

produzida pela picada. No interior da célula hospedeira, após escapar do 

vacúolo parasitóforo, os parasitas se diferenciam em amastigotas, formando um 

pseudocisto no citoplasma. A infecção está estabelecida.  

 

A fase intracelular de replicação dos amastigotas dura 

aproximadamente 4-5 dias quando ocorre a lise celular que libera tripomastigotas 

para as células vizinhas ou para a corrente sanguínea. Estas formas podem invadir 

novas células de maneira similar ao processo de invasão dos tripomastigotas 



Introdução 

3 

metacíclicos para um novo ciclo replicativo ou podem voltar para o inseto vetor, 

durante o repasto sanguíneo. 

 

No inseto vetor, as formas tripomastigotas chegam ao tubo digestivo, se 

diferenciam em epimastigotas e se replicam. Aproximadamente no quinto dia 

após a ingestão, os epimastigotas atingem a porção terminal do tubo digestivo, 

onde se diferenciam em tripomastigotas metacíclicos. O ciclo de vida se 

completa quando estes tripomastigotas são novamente transmitidos do inseto 

vetor para um hospedeiro vertebrado (Figura 1). 

 

Tripomastigotas, amastigotas e epimastigotas intracelulares (em número 

bem menor) podem ser observados na corrente sanguínea do hospedeiro 

durante a fase aguda da infecção. Este pleomorfismo pode ser explicado pelo 

assincronísmo das fases existente in vivo. As células hospedeiras que 

eventualmente têm lise prematura podem liberar na corrente sanguínea 

amastigotas e epimastigotas intracelulares. Os amastigotas podem propagar a 

infecção, uma vez que também são capazes de invadir células hospedeiras, 

embora o mecanismo de invasão seja diferente do encontrado para as formas 

tripomastigotas (Mortara et al., 2005). 

Figura 1 – Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. 
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Casos de contaminação por via oral, por ingestão de sucos de cana ou 

açaí contaminados com Trypanosoma cruzi foram observados em várias 

localidades incluindo os Estados do Pará, da Paraíba e de Santa Catarina. Esta 

forma de contaminação deve ocorrer provavelmente por esmagamento de 

barbeiros ou de suas fezes junto com a cana ou açaí liberando os parasitas no 

suco, o qual é posteriormente ingerido pelo hospedeiro humano. A transmissão 

oral,  menos comum no Brasil ataca o sistema digestivo levando a surtos agudos 

da doença onde os sintomas aparecem rapidamente e existe a possibilidade de 

morte em poucos dias. Alguns autores já haviam reportado esta forma de 

transmissão em camundongos e observado que o Trypanosoma cruzi resiste ao 

suco gástrico e utiliza o epitélio da mucosa gástrica como porta de entrada da 

infecção (Hoft et al., 1996; revisado por Yoshida 2005). Uma correta higienização 

dos alimentos poderia ser uma profilaxia importante para por fim à transmissão da 

doença por este meio. 

 

2. A Interação parasita-hospedeiro - Um contexto geral. 

 

Os mecanismos necessários para o crescimento intracelular e a 

permanência do parasita nas células do hospedeiro são pouco entendidos. A 

comunicação entre o parasita e a célula hospedeira é bastante complexa e o 

processo de infecção parece ter muitos estágios. Diversos grupos de pesquisa têm 

realizado estudos moleculares e celulares para tentar entender esta interação. 

 

Sabe-se que o reconhecimento de moléculas de superfície seguida pela 

adesão na superfície da célula hospedeira precede a internalização do 

Trypanosoma cruzi. Diversas moléculas das formas tripomastigotas infectantes 

envolvidas nos processos de reconhecimento, adesão e internalização têm sido 

estudadas, incluindo glicoproteínas com âncoras de glicosilfosfatidilinositol (GPI) 

(revisado por Burleigh e Andrews, 1995; Frash, 2000; Acosta-Serrano et al., 2001; 

Burleigh e Woolsey, 2002). Entre estas, podem-se destacar as pertencentes à 

superfamília das gp85/trans-sialidases, que têm como representantes mais bem 

caracterizados as gp83 (Villalta et al., 2001), a família das Tc-85 (85kDa, 
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tripomastigota específico) (Alves et al., 1986; Giordano et al., 1999; Magdesian et 

al., 2001; Marroquin-Quelopana et al., 2004) e gp82 (82kDa, tripomastigota 

metacíclico específico) (Sartori et al., 1996a; Neira et al., 2003). Algumas destas 

moléculas possuem receptores já caracterizados na célula hospedeira ou em 

moléculas da matriz extracelular – barreira natural até atingir os tecidos alvo – 

como fibronectina (Ouaissi et al., 1984; Ouaissi et al., 1986b), laminina (Giordano et 

al., 1994; Giordano et al., 1999; Moody et al., 2000; Marroquin-Quelopana et al., 

2004), heparina e heparan sulfato (Ortega-Barria et al., 1991) e colágeno (Velge 

et al., 1988; Ortega-Barria et al., 1991; Santana et al., 1997).  

 

Respostas intracelulares advindas da adesão do parasita ou de 

moléculas do parasita liberadas através de vesículas têm sido observadas. 

Aumento da concentração intracelular de Ca2+ (Docampo e Pignataro, 1991; 

Tardieux et al., 1994; Burleigh e Andrews, 1995), dado pela mobilização deste íon 

dos estoques intracelulares das células hospedeiras através da sinalização por IP3 

(revisado por Sibley e Andrews, 2000) e o recrutamento de lisossomos realizado 

por microtúbulos do citoesqueleto de células epiteliais e de fibroblastos de 

mamíferos até o ponto de adesão do parasita (Tardieux et al.,1992; Andrews, 

1994; Rodriguez et al., 1996), sinalizados pela oligopeptidase B (OpdB) - serina 

peptidase encontrada no citoplasma do parasita (Burleigh et al., 1997) são 

observadas. Outro processo pelo qual os tripomastigotas podem invadir a célula 

hospedeira, independe do recrutamento de lisossomos e ocorre com a 

invaginação da membrana plasmática num processo que é independente de 

actina e dependente de fosfatidilinositol-3 quinase (PI - 3 kinase) (para revisão, De 

Souza, 2002; Burleigh e Woolsey, 2002). 

 

3. A Família das trans-sialidases.  

 

As proteínas com atividade catalítica de trans-sialidase exercem papel 

fundamental na sobrevida do parasita. Apresentam peso molecular que varia de 

60-80 até 220kDa (Colli, 1993). Possuem a capacidade de transferir 

reversivelmente um ácido siálico ligado a uma molécula sialoconjugada do 
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hospedeiro para um aceptor apropriado na superfície do parasita, como uma 

mucina (Schenkman e Eichinger, 1993; para revisão, Colli, 1993).  Esta função é 

associada a uma possível estratégia do parasita para se livrar do sistema imune 

do hospedeiro. Também existe a hipótese de que a presença de proteínas com 

atividade de trans-sialidase no vacúolo parasitóforo seja importante para o 

desenvolvimento e sobrevivência do parasita durante a fase inicial da invasão. 

Para que os tripomastigotas se diferenciem em amastigotas, é necessário que o 

parasita deixe o vacúolo parasitóforo e atinja o citoplasma da célula hospedeira. 

As trans-sialidases seriam responsáveis por captar o ácido siálico de moléculas 

sialoconjugadas do lisossomo (Lpgs), desestabilizando a membrana desta 

organela, tornando-a mais susceptível às proteínas TcTOX do parasita, que 

promoveriam então a lise do vacúolo (Andrews et al., 1990; Hall et al., 1992; para 

revisão Andrews, 1994; Burleigh e Woolsey, 2002).  

 

A superfamília das gp85/trans-sialidases engloba proteínas com 

seqüências distintas e funções não relacionadas, mas que possuem motivos 

bastante conservados. Segundo análises recentes do programa de 

seqüenciamento do genoma do Trypanosoma cruzi, a família gênica das trans-

sialidases possui 1430 membros, dos quais 693 são pseudogenes (El-Sayed et al., 

2005), localizados em “clusters” na região dos telômeros. A família gênica das 

trans-sialidases juntamente com as proteínas associadas a mucinas (MASPs), 

mucinas e glicoproteínas de superfície gp63 protease perfazem um total de 

aproximadamente 18% do total de genes codificadores de proteínas encontrados 

em T. cruzi (cepa CL Brener), ressaltando a importância destas proteínas para o 

parasita (El-Sayed et al., 2005). 

 

A família gênica das trans-sialidases (ts) foi classificada de acordo com 

sua estrutura e função. A primeira classificação, proposta por Frasch, 2000, que 

adotaremos neste trabalho, divide a família gênica das trans-sialidases em 4 

famílias distintas TS, TSI, TS-e e TS-like. De acordo com esta classificação, TS e TSI 

são expressas em tripomastigotas metacíclicos e são ancoradas por GPI. Possuem 

na porção N-terminal a região catalítica e na C-terminal repetições SAPA (shed 
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acute-phase antigen) em tandem. TS e TSI se distinguem por uma simples 

mutação, Tyr342-His, que faz TSI perder a capacidade de trans-sialidase 

(Cremona et al., 1995). TS-e é expressa somente em epimastigotas e possui a 

mesma atividade catalítica de TS. A família TS-like tem diversos genes, porém 

nenhuma das proteínas apresenta atividade enzimática de transferência de 

ácido siálico. As proteínas codificadas por esses genes têm de 30 a 40% de 

identidade na seqüência de aminoácidos comparados com membros da família 

TS. São caracterizados por possuírem de 1-4 motivos completos ou degenerados 

de motivos típicos das trans-sialidases, como Asp-boxes (SXDXGXTW), motivo sub-

terminal (VTVxNVfLYNR) e motivo FRIP (Phe-Arg-Ile-Pro), próximo à região N-

terminal da molécula (Para uma revisão mais detalhada, Colli, 1993; Frasch, 2000). 

 

Pelo programa de seqüenciamento foram encontrados 12 genes da 

família TS - número que pode estar subestimado devido às repetições que são 

muito próximas nestes genes - e 725 foram classificadas como família TS-like. As 

proteínas da família TS apresentam mais de 90% de identidade com genes que 

codificam TS enzimaticamente ativas, porém várias proteínas colocadas neste 

grupo não possuem o motivo SAPA, um dos domínios que caracterizam o grupo 

(Frasch, 2000). As proteínas da família TS-like apresentam graus variados de 

homologia com os membros da família TS.  Dos 725 genes classificados como TS-

like, apenas 371 genes encontrados tem o motivo típico das trans-sialidases 

(VTVxNVfLYNR). Estas observações (ausência de motivo SAPA em alguns membros 

de TS e ausência de motivo VTVxNVfLYNR em alguns membros de TS-like) põem 

em dúvida os números obtidos pelas recentes análises do programa de 

seqüenciamento, já que desconsidera as características que definem os grupos e 

não corresponde à classificação proposta anteriormente por Frasch, 2000. 

Entretanto, sugere-se que a alta variabilidade e a expansão encontradas nos 

membros da família TS-like são provavelmente devidas a uma forte pressão 

seletiva nos membros da família, imposta pela resposta imunológica do 

hospedeiro vertebrado (El-Sayed et al., 2005).  
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Existem várias evidências na literatura que demonstram o papel 

fundamental das proteínas da superfamília das gp85/trans-sialidases na adesão e 

internalização do Trypanosoma cruzi na célula hospedeira. Entre os ensaios 

realizados para demonstrar esta característica, encontram-se experimentos de 

inibição de invasão por anticorpos específicos, como anticorpo contra Ssp-3, um 

epitopo gerado no processo de trans-sialilação (Schenkman et al., 1992), 

anticorpo H1A10 que reconhece algumas proteínas da família Tc85 (Alves et al., 

1986), anticorpo 3F6 que reconhece proteínas da família gp82 (Santori et al., 

1996a) entre outros. Experimentos com inibição da invasão por proteínas ou 

peptídeos específicos também foram realizados. Podemos citar alguns peptídeos 

ou proteínas importantes, como o peptídeo J correspondente ao motivo FLY de 

Tc85 (Magdesian et al., 2001), peptídeos P4 e P8 de gp82 (Santori et al., 1996b) e 

proteína gp83 (Villalta et al., 2001). 

 

4. A Família Tc85 - uma história. 

 

Uma das primeiras descrições de glicoproteína de 85kDa (Tc85) presente 

na literatura reportava que a molécula ligava-se às lectinas concavalina A e 

WGA (wheat germ agglutinin) e era específica das formas tripomastigotas (Katzin 

e Colli, 1983). Mais tarde, géis bi-dimensionais revelaram para esta molécula pI 

entre 5,3-9,0, inferindo que se tratava de uma família de moléculas de 85kDa 

(família Tc85). Outra característica que reportava a heterogeneidade dos 

parasitas era a inibição apenas parcial (50 - 90%) da invasão de tripomastigotas a 

células hospedeiras de mamíferos obtida pelo anticorpo monoclonal H1A10, que 

reconhece Tc85 (Alves et al., 1986). Este resultado implicava que os membros da 

família Tc85 poderiam estar presentes ou ausentes na superfície de um único 

parasita, embora pudessem estar presentes na população de parasitas, ou 

implicava na presença de membros de Tc85 com menores ou sem afinidade pelo 

anticorpo.  Os resultados também mostravam a importância desta família de 

proteínas na adesão e internalização do parasita à célula hospedeira. 
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A família Tc85 é segundo a divisão proposta por Frasch (2000) 

pertencente à família TS-like. Outra importante característica da família é a 

presença de glicosilações verificada quando parasitas foram tratados com 

tunicamicina e apresentaram proteínas reconhecidas pelo mAb H1A10 com 

73kDa (Abuin et al., 1989), revelando a presença de N-glicosilações, e diferentes 

pIs. 

 

A primeira proteína da família Tc85 clonada foi chamada Tc85-11. Esta 

proteína tem importante papel na adesão do parasita em laminina (Giordano et 

al., 1999). A laminina é encontrada na matriz extracelular e membrana basal de 

células do hospedeiro, sendo um importante sítio de ancoragem antes da 

interação com a célula hospedeira de mamíferos. Ensaios posteriores também 

revelaram que um fragmento da Tc85-11, chamado peptídeo J, que possui a 

seqüência similar à seqüência amino-terminal característica da superfamília gp85 

(VTVxNVxfLYNR), também inibia a adesão e a internalização de tripomastigotas 

em células de mamíferos (Magdesian et al., 2001) tendo citoqueratina-18 como 

ligante. Estes dados revelavam que as proteínas da família Tc85 apresentavam 

sítios importantes em várias etapas durante o processo de invasão do parasita a 

células de hospedeiros vertebrados. 

 

 A partir de oligonucleotídeos não degenerados foi possível clonar e 

caracterizar em nosso laboratório a seqüência de mais 30 clones referentes a 

genes da família Tc85, antes da disponibilidade das seqüências provenientes do 

projeto genoma de Trypanosoma cruzi. A figura 2 mostra um esquema geral de 

uma proteína linearizada hipotética da família Tc85. A Tabela 1 mostra 

simplificadamente a caracterização dos clones obtidos, mostrando também a 

capacidade multiadesiva das proteínas expressas. Os clones sinalizados em 

amarelo referem-se a pseudogenes encontrados (Oliveira, 2004). Os dois clones 

sinalizados em roxo referem-se aos clones das proteínas expressas, purificadas e 

utilizadas para ensaios de adesão neste trabalho. 
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Para a escolha das proteínas utilizadas foram levadas em consideração 

características como a presença do epitopo do monoclonal H1A10 (Giordano et 

al., 1999), presença ou não do motivo RGD - importante sítio de adesão de 

diversas moléculas a integrinas - (Pytela et al., 1985a), presença ou ausência de 

seqüências similares aos peptídeos ligantes de laminina N-17, N-20 e N-21 

(Marroquin-Quelopana et al., 2004) e os motivos comuns da superfamília 

(ASP1,ASP2 e VTV da seqüência FLY e seus variantes). 

 

 

  

Figura 2:  Esquema geral de uma proteína hipotética linearizada da família Tc85. 
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Tabela 1: Caracterização simplificada dos membros clonados de Tc85. Os clones assinalados em 

roxo referem-se aos genes das proteínas estudadas neste trabalho. Os clones assinalados em 

amarelo referem-se a pseudogenes. Modificada de Oliveira, 2004. 
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5. Ligantes de Tc85 e de outros membros de TS. 

 

A. Matriz extracelular. 

 

A matriz extracelular (MEC) desempenha importante papel na adesão, 

regulação da proliferação celular e diferenciação. Também está relacionada 

com a migração das células, resposta inflamatória, cicatrização, adesão do 

esperma ao óvulo e desenvolvimento embrionário. Além disso, possui papel 

estrutural e de reserva de hormônios. Também é o meio onde há troca de 

catabólitos e nutrientes entre células e o suprimento sanguíneo. 

 

Possui em sua composição macromoléculas aniônicas altamente 

hidrofílicas  (glicosaminoglicanas e proteoglicanas) e glicoproteínas multiadesivas 

(laminina, fibronectina, entre outras), que interagem com receptores celulares 

(integrinas) bem como com outros componentes de matriz, fornecendo força 

tensil e rigidez ao conjunto.  

 

Um tipo especializado de matriz extracelular é a lâmina basal. Com 20-

100 nm de espessura e composta de isoformas de colágeno tipo IV, glicoproteínas 

(laminina e entactina) e proteoglicanas (perlecan), a lâmina basal funciona 

como uma barreira, que limita e controla a troca de macromoléculas com o 

tecido conjuntivo, além de possuir função estrutural. A composição da lâmina 

basal varia de tecido para tecido. Outras funções a ela associadas são: 

regulação da proliferação e diferenciação celular, influência na polaridade da 

célula, influência no metabolismo celular, atuação na transdução de sinal através 

de sua interação com receptores na superfície celular.  

 

Para aderir e invadir as células dos hospedeiros, os tripomastigotas assim 

como muitos parasitas e bactérias devem atravessar a barreira imposta pela 

matriz extracelular encontrada na superfície basal das células dos órgãos alvo e 
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dos vasos sanguíneos. Muitos destes parasitas e bactérias expressam proteínas 

capazes de aderir em matriz extracelular e esta capacidade parece 

desempenhar um importante papel no desenvolvimento destas patogenias 

(Hauck, 2002). 

 

Uma pequena descrição das principais moléculas presentes na matriz 

extracelular e na lâmina basal será feita adiante, caracterizando-as quanto às 

suas funções no organismo e à interação destas moléculas na adesão e 

internalização do T. cruzi. 

 

A.1  Colágeno. 

 

As fibras de colágeno dão sustentação, flexibilidade ou rigidez, 

dependendo do tecido e do tipo de colágeno encontrado no tecido. 

Tipicamente, o colágeno é composto de três cadeias peptídicas (cadeias α de 

colágeno) organizadas em uma tripla-hélice em sentido anti-horário. São descritos 

24 tipos de colágenos ou proteínas com pelo menos uma cadeia α de colágeno, 

que diferem tanto em sua natureza química quanto no padrão de organização 

estrutural. Cada cadeia apresenta repetições de uma mesma seqüência de 

aminoácidos (Gly-X-Y) onde X e Y podem ser qualquer aminoácido, porém X é 

frequentemente uma prolina e Y uma hidroxiprolina. Apresentam glicosilações nos 

resíduos de hidroxilisina, mas essa caracterísitca varia de acordo com o tipo de 

colágeno. Aparentemente existe uma correlação entre o número de 

glicosilações e o diâmetro das fibras de colágeno (mais glicosilações, menor o 

diâmetro das fibras). 

 

Os colágenos são divididos em três grupos, segundo sua morfologia e 

função. Os colágenos fibrilares conferem resistência e rigidez ao tecido, dado sua 

organização em longas fibras. Deste tipo de colágeno fazem parte os dos tipos I, 

II, III, V e XI. 80-90% da massa de tendões e ligamentos são compostos por 

colágenos deste grupo. Os colágenos do tipo FACIT (Fibril-Associated Collagens 

with Interrupted Triple-helices) têm grande flexibilidade dada à característica da 
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sua tripla hélice de possuir porções onde a hélice está ausente. Aparentemente 

não têm funções como fibras, mas atuam associadas às fibras de colágeno tipo I. 

Neste grupo encontram-se os colágenos tipos IX e XII. Já os colágenos formadores 

de redes e âncoras atuam na lâmina basal e no epitélio estratificado, ancorando 

a lâmina basal ao tecido conjuntivo adjacente ou ligando desmossomos de 

células vizinhas. Os colágenos tipo VII e tipo IV pertencem a este terceiro grupo. 

 

O colágeno tipo IV e suas isoformas estão associados à lâmina basal e 

organizam-se numa estrutura de tripla hélice com 390nm de comprimento. 

Apresenta um domínio globular na extremidade carboxi-terminal chamado NC1. 

Na extremidade amino-terminal possui uma região com 30nm de comprimento 

chamada 7S. Possui 26 interrupções na tripla hélice, distribuídas ao longo da 

molécula, o que lhe confere flexibilidade. Junto com lamininas e nidogênio, o 

colágeno tipo VI e suas isoformas formam uma rede com altas resistência e força 

mecânica. A função principal, neste contexto, é ancorar a lâmina basal ao 

tecido conjuntivo. Também participa deste conjunto o colágeno tipo VII. 

 

Há informações na literatura sobre a importância de moléculas de 

colágeno na invasão do Trypanosoma cruzi em células hospedeiras. Experimentos 

demonstram que uma proteína de 80kDa de Trypanosoma cruzi (Tc 80) secretada 

pelo parasita, atua como colagenase sobre colágeno tipo I, presente em grandes 

quantidades em tecido epitelial, e sobre colágeno tipo IV, presente em lâminas 

basais (Santana et al., 1997). A diminuição na quantidade de colágeno presente 

poderia facilitar o processo de invasão do parasita, possibilitando sua chegada 

na célula hospedeira.  

 

A.2 Fibronectina. 

 

Fibronectina é uma molécula envolvida em diversos processos celulares 

desde migração e adesão celular até cicatrização, embriogênese, coagulação 

do sangue, diferenciação celular e arranjos do citoesqueleto. Pode ser 

encontrada sob duas formas: como uma glicoproteína insolúvel na matriz 
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extracelular (sintetizada por fibroblastos, condrócitos, células endoteliais, 

macrófagos e algumas células epiteliais) e solúvel no plasma (sintetizada por 

hepatócitos). De qualquer modo, a fibronectina é encontrada na forma de 

dímero, sendo a massa molecular de 235 a 270 kDa para cada cadeia peptídica. 

 

Seu papel na adesão celular é geralmente auxiliado por colágeno e 

proteoglicanas, com as quais forma uma rede de ancoragem e sustentação. A 

fibronectina é uma molécula capaz de fazer uma ponte entre as proteínas da 

matriz extracelular e receptores na superfície celular, conferindo coesão ao 

tecido. 

 

 A seqüência de aminoácidos RGD (Arg-Gly-Asp) é descrita como sítio de 

ligação da fibronectina em integrinas, que são receptores presentes na 

membrana celular (Pytela et al., 1985a).  A seqüência RGD juntamente com os 

receptores integrinas constituem o maior sistema de reconhecimento para 

adesão celular. Outras seqüências têm sido descritas como auxiliares (SDV e RNS) 

ou como variações da seqüência RGD (KGD, RHD, NGR, SDGR, LDV entre outras) 

(Ruoslahti, 1996; Ruoslahti, 2003). 

 

Fibronectina tem sido foco de muitos grupos de pesquisa que estudam 

Trypanosoma cruzi, como sendo um elemento fundamental para adesão das 

formas tripomastigotas em célula hospedeira. Macrófagos tratados com 

fibronectina antes do processo de invasão ou durante o processo de invasão 

propiciam aumento na associação com tripomastigotas, o que não acontece 

quando as células são tratadas com gelatina (Wirth and Kierszenbaum, 1994). Do 

mesmo modo, tripomastigotas tratados com fibronectina diminuem a invasão em 

cardiomiócitos, indicando que a fibronectina, através do motivo RGD, tem papel 

de mediadora na interação entre o parasita e a célula cardíaca (Calvet et al., 

2004). O primeiro grupo a ter reportado a importância de uma proteína de 85 kDa 

de tripomastigotas (Ouaissi et al., 1985; Ouaissi et al., 1986b) na associação com 

fibronectina e o papel de RGD nessa interação foi o grupo do Dr. Ouaissi na 

década de 80. A utilização de anticorpos anti-fibronectina plasmática humana 
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reduz a interação parasita-célula hospedeira (Ouaissi et al., 1985), não deixando 

dúvidas sobre a importância desta molécula na invasão e interação, bem como 

da importância do papel de peptídeos contendo RGD, em experimentos in vivo, 

uma vez que reduz drasticamente a parasitemia em camundongos (Ouaissi et al., 

1986a). 

 

Vários indícios levantam a hipótese de que o papel fibronectina na 

interação entre T. cruzi e célula hospedeira ocorre por dois mecanismos distintos: 

os parasitas utilizam fibronectina solúvel como ponte para sua associação com a 

célula hospedeira ou os parasitas ligam-se diretamente na fibronectina presente 

na lâmina basal e na matriz extracelular ou em receptores na célula hospedeira 

(Ouaissi, 1988; Calvet et al., 2004). 

 

A.3 Laminina. 

 

Laminina é a principal glicoproteína presente em lâminas basais. 

Desempenha, além da função estrutural, funções na diferenciação, adesão, 

migração, promoção do crescimento e proliferação celular. Apresenta-se como 

um heterotrímero constituído de três cadeias (α, β e γ) que se combinam em 

diferentes isoformas. Uma cadeia polipeptídica individual pode também 

aparecer com muitas variantes devido a splicing alternativo e processamento pós 

traducional. De qualquer modo, cada isoforma é expressa diferentemente de 

maneira espaço-temporal no decorrer do desenvolvimento (Ekblom et al., 1998).  

 

Dentre as várias isoformas encontradas, a mais bem estudada é a 

Laminina-1. Foi purificada pela primeira vez a partir de tumor murino EHS 

(Engelbreath-Holm-Swarm) (Timpl et al., 1979). A laminina-1 tem massa molecular 

de aproximadamente 900kDa. A cadeia α1 tem massa molecular de 

aproximadamente 400kDa e as cadeias β1 e γ1 tem massa molecular de 

aproximadamente 200kDa cada uma. Vários fragmentos da proteína têm sido 

obtidos utilizando-se proteases específicas, na tentativa de mapear as regiões 
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responsáveis por cada um dos processos biológicos nos quais a laminina está 

envolvida. 

 

Na lâmina basal, a laminina é fortemente associada a outra proteína de 

adesão, chamada nidogênio ou entactina. Também se associa ao colágeno tipo 

IV e ao heparam sulfato, formando ligações cruzadas que oferecem à rede 

estabilidade e rigidez.  

 

Os três heterodímeros mais abundantes no epitélio são: laminina-

1(α1β1γ1), laminina-5(α5β3γ2) e laminina-10(α5β1γ1), porém outros podem estar 

presentes em menor quantidade (Ekblom et al., 1998). 

 

Segunda a literatura de Trypanosoma cruzi, anticorpos contra laminina 

inibem parcialmente a invasão por tripomastigotas e ligam-se no parasita de 

maneira dose dependente.  Proteína de 85kDa (LBG) e componentes ácidos da 

família Tc85 de T. cruzi foram descritos como ligantes de laminina (Giordano et al., 

1994, Giordano et al., 1999), mostrando a importância deste elemento de matriz 

extracelular nos processos de adesão e internalização do parasita na célula 

hospedeira. 

 

A.4 Trombospondinas. 

 

Trombospondinas pertencem a uma família de proteínas multifuncionais, 

subdivididas em dois subgrupos, o primeiro, que contém as Trombospondinas 1 e 2 

(homotriméricas) e o segundo, que contém as Trombospondinas 3, 4 e 5 

(homopentaméricas).  São sintetizadas, secretadas e incorporadas na matriz 

extracelular por diversos tipos celulares, sendo os únicos membros desta matriz 

descritos como moduladoras das funções celulares que não desempenham 

papel direto na estrutura desta matriz. São reconhecidas por desempenhar 

diversos processos celulares como angiogênese, apoptose, ativação de TGF-β e 

regulação imunológica. 
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Trombospondina-1 liga-se a receptores da superfície celular, citocinas, 

proteases e fatores de crescimento, além de interagir com colágenos, 

fibronectina e laminina. A presença desta molécula na lâmina basal das células 

de mamíferos pode facilitar a infecção por Trypanosoma cruzi. Foi demostrado 

que o uso de RNAi para trombospondina-1 em células HeLa diminui a adesão e a 

interiorização de tripomastigotas, revelando a importância desta molécula no 

processo (Simmons et al., 2006). 

 

A.5 Glicosaminoglicanos e Proteoglicanos. 

 

Os glicosaminoglicanos são carboidratos lineares, de comprimentos 

variáveis, formados por uma estrutura dissacarídica básica e repetitiva que 

caracteriza cada um dos tipos encontrados. Na maioria dos casos, as unidades 

dissacarídicas são formadas por um monossacarídeo aminado  

(N-acetilglicosamina ou N-acetilgalactosamina que na maioria das vezes é 

sulfatado) e por um ácido urônico (glicurônico ou idurônico). 

 

Devido à presença de radicais carboxílicos ou sulfatados, que conferem 

carga negativa para a molécula, associam-se a uma grande quantidade de 

cátions livres e com isso retém água nos tecidos. Esta característica também 

permite interação iônica com uma grande quantidade de proteínas da matriz 

extracelular e algumas moléculas, como hormônios de crescimento.  Quatro tipos 

principais de glicosaminoglicanos podem ser encontrados: ácido hialurônico, 

condroitim sulfato e dermatam sulfato, heparam sulfato e heparina e queratam 

sulfato. 

 

Todos os glicosaminoglicanos, com exceção do ácido hialurônico se 

associam covalentemente a uma proteína central, formando uma molécula de 

proteoglicano. A proteína central, além do papel de ancoragem dos 

glicosaminoglicanos também é responsável pelo tráfego intracelular e via-

biossintética secretora destes. Também possuem domínios específicos na 

molécula que permitem interação com outras proteínas, como o colágeno, ou 
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com outros açúcares, como o ácido hialurônico. Dependendo da variação 

estrutural da proteína central, os glicosaminoglicanos a ele associados, o grau de 

sulfatação dos glicosaminoglicanos entre outras variáveis, há uma função 

específica para os proteoglicanos. 

 

Entre as moléculas constituintes da lâmina basal, encontra-se o perlecam. 

Este proteoglicano possui uma proteína central de 400kDa e três ou quatro 

cadeias de heparam sulfato. O perlecam juntamente com os outros 

componentes da lâmina basal (colágeno IV, laminina) formam um arcabouço 

firme e flexível, que desempenha funções de filtração, manutenção das células, 

controle da sobrevida das células epiteliais, guia de inervação para células 

musculares. Outra propriedade do heparan sulfato é a capacidade de ligar e 

potencializar a ação dos fatores de crescimento. Também foi descrita sua 

capacidade de interação com patógenos (Rostand e Esko, 1997). 

 

Já foi verificada a importância da interação entre Trypanosoma cruzi e 

heparam sulfato, constituinte de lâmina basal. Verificou-se que a invasão por 

bactérias que expressavam penetrina recombinante era inibida em 85% quando 

250 µg/ml de heparan sulfato era adicionado ao meio. Neste mesmo trabalho 

verificou-se a importância da penetrina na interação do T. cruzi com colágenos 

tipo I e IV (Ortega-Barria et al., 1991). 

 

B. Receptores celulares - Integrinas. 

 

As integrinas compreendem uma família de glicoproteínas de membrana 

encontrada na forma de um heterodímero αβ relacionada com interações célula-

célula e célula-matriz extracelular. Possui um domínio intracelular que ativa vias 

de transdução de sinal além de possuir função estrutural, atuando na montagem 

e remontagem do citoesqueleto e regulando forma e migração celular (Hynes, 

1999a). 
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As integrinas são divididas em subfamílias, de acordo com suas cadeias e 

funções. Integrinas  α5β1, αIIbβ3 e αvβ3 e outros membros da subfamília αv tem em 

comum a função de ligarem-se via RGD (Newham e Humphries, 1996; Belkin e 

Stepp, 2000). Já as integrinas α1β1 e α2β1 foram descritas como receptores de 

colágeno. α6β1, α7β1 e α6β4 são quase sempre associadas com ligação de 

laminina. α3β1 tem múltiplos ligantes na matriz extracelular, incluindo fibronectina, 

colágeno IV, nidogênio e trombospondina, bem como laminina-1 e laminina-5. 

α3β1 e α6β4 são as integrinas mais abundantes no tecido epitelial, assim como 

laminina-1 e laminina-5 são os maiores representantes desta família, juntamente 

com laminina-10 no mesmo tecido. As integrinas α3β1 e α6β4 ligam laminina por 

sua porção conhecida por E8 (Belkin e Stepp, 2000). Fragmentos E8 também se 

ligam melhor a tripomastigotas vivos quando comparados aos fragmentos 

conhecidos como E1’ (Giordano et al., 1994). 

 

Dados experimentais apontam para o papel das integrinas no 

reconhecimento do T. cruzi de forma direta (via RGD ou não) ou indireta, via 

elementos de matriz extracelular, como laminina e fibronectina. 


