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RESUMO 

VENANCIO-BROCHI, J. C. Controle redox em Neospora caninum: investigação de 

enzimas do sistema antioxidante. 2021. 148 p. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto- Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

Neospora caninum é um parasita Apicomplexa e agente etiológico da neosporose, 

uma doença que resulta em sintomas neurológicos em cachorros e abortos em gado 

bovino. A neosporose está disseminada em todo o mundo e não possui tratamento eficaz 

aprovado. A sobrevivência e replicação de N. caninum dependem de sua capacidade de 

defesa do estresse oxidativo dentro da célula hospedeira. Nesse sentido, a elucidação de 

novas moléculas e mecanismos relacionados ao controle redox de N. caninum pode 

contribuir com o desenvolvimento de tratamentos para a neosporose. Portanto, neste 

trabalho descrevemos duas enzimas do Sistema redox: Peroxirredoxina (NcPrx, Capítulo 

1) e Glutationa redutase (NcGR, Capítulo 2), bem como investigamos os efeitos das 

formas recombinantes de NcGR (rNcGR) e NcPrx (rNcPrx), e do H2O2 na invasão e 

proliferação do taquizoíta na célula Vero (Capítulo 3). As sequências de aminoácidos de 

NcPrx e NcGR apresentaram alta identidade e similaridade comparadas com os 

representantes homólogos do filo Apicomplexa. rNcPrx e rNcGR foram clonadas e 

expressas em Escherichia coli (BL21) com massa molecular predita (22 kDa e 52kDa, 

respectivamente) e a identidade das formas monoméricas e diméricas foram confirmadas 

por espectrometria de massas. A análise de imunofluorescência revelou que NcPrx e 

NcGR estão localizadas no citosol do taquizoíta. NcPrx e NcGR nativas e recombinantes 

foram detectadas por ELISA e western blot, utilizando os soros policlonais anti-rNcPrx e 

anti-rNcGR. rNcPrx apresentou atividade peroxidase e antioxidante in vitro. Além disso, 

H2O2 aumentou a dimerização de NcPrx em taquizoítas intracelulares e extracelulares. A 

atividade in vitro de rNcGR (875 nM) foi verificada avaliando a absorbância do NADPH 

(340nm). rNcGR apresentou perfil enzimático Michaeliano (Km(GSSG):0.10 ± 0.02 mM; 

kcat(GSSG): 0.076 ± 0.003 s-1; Km(NADPH): 0.006 ± 0.001 mM; kcat(NADPH): 0.080 ± 0.003 s-1). 

Além disso, rNcGR foi inibida pelos corantes fenotiazínicos (IC50 (azul de metileno): 2.1 ± 0.2 

μM, IC50(1,9-dimetil-azul-de-metileno): 11 ± 2 μM, IC50(novo azul de metileno): 0.7 ± 0.1 μM, e IC50(azul 

de toluidina): 0.9 ± 0.2 μM). No capítulo 3, foi demonstrado que rNcPrx interfere na invasão 

de N. caninum de forma dependente do estado redox. rNcPrx oxidada inibiu a invasão e 

proliferação de N. caninum em células Vero. Por outro lado, a menor concentração de 

H2O2 (10 M) estimulou a invasão de N. caninum, o que foi revertido em altas doses (> 

100 M). H2O2 inibiu a proliferação do parasita em uma menor concentração (IC50: 320 

µM) quando comparado com a citotoxicidade em células Vero (CC50: 586 µM), 

resultando em um índice de seletividade positivo (1.8). Finalmente, nossos resultados 

demonstraram a importância de NcPrx e NcGR na biologia de N. caninum e em 

mecanismos antioxidantes. Nossos dados sugerem que NcGR é um importante alvo dos 

corantes fenotiazínicos na inibição da proliferação de N. caninum e que NcPrx atua no 

clearance de H2O2 e como um sensor deste peróxido no parasita. Além disso, mostramos 

que o desenvolvimento intracelular de N.caninum é influenciado por alterações redox em 

seu meio, contribuindo com a elucidação de mecanismos relacionados a propagação e 

controle deste parasita. 

Palavras-chave: Neospora caninum, Apicomplexa, antioxidante, sistema redox, 

peroxirredoxina, glutationa redutase. 
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ABSTRACT 

VENANCIO-BROCHI, J. C. Redox control in Neospora caninum: investigation of 

antioxidant system enzymes. 2021. 148 p. Thesis (Doctorate). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto- Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

Neospora caninum, an apicomplexan parasite, is the etiological agent of neosporosis, a 

disease that leads to neurological symptoms in dogs and abortion in cattle. Vaccine or 

drug treatments for neosporosis remain to be determined. The development of the parasite 

inside host cells is characterized by the active secretion of proteins, allied to the tight 

control of the redox status. In this sense, the elucidation of new molecules and 

mechanisms related to redox control of N. caninum may contribute to the development of 

neosporosis treatments. Therefore, here it was described two enzymes of redox system: 

Peroxiredoxin (NcPrx, Chapter 1) and Glutathione reductase (NcGR, Chapter 2), as well 

it was investigated the effects of the recombinant forms of NcGR and NcPrx, and H2O2 

in the tachyzoite invasion and proliferation in Vero cell (Chapter 3). Both NcPrx and 

NcGR amino-acid sequence showed high identity and similarity compared to homologues 

representatives of the Apicomplexa phylum. The recombinant NcPrx (rNcPrx) and 

recombinant NcGR (rNcGR) were cloned and expressed in Escherichia coli (BL21) with 

the predicted molecular weight (22 kDa and 52kDa, respectively) and the identity of 

monomer and dimer forms of rNcPrx and rNcGR were confirmed by mass spectrometry. 

Immunofluorescence analysis showed that NcPrx and NcGR are located in tachyzoite’s 

cytosol. Native and recombinant NcPrx and NcGR were detected by ELISA and western 

blot, using the polyclonal anti-rNcPrx and anti-rNcGR sera. rNcPrx demonstrated 

peroxidase and antioxidant activity in vitro. Moveover, H2O2 increased the NcPrx 

dimerization in intracellular and extracellular tachyzoites. We verified the in vitro activity 

of rNcGR (875 nM) following NADPH absorbance at 340. rNcGR exhibited a Michaelian 

behavior (Km(GSSG):0.10 ± 0.02 mM; kcat(GSSG): 0.076 ± 0.003 s-1; Km(NADPH): 0.006 ± 0.001 

mM; kcat(NADPH): 0.080 ± 0.003 s-1). Furthermore, rNcGR was inhibited by 

phenothiazinium dyes (IC50 (Methylene blue): 2.1 ± 0.2 μM, IC50(1,9-dimethyl methylene blue): 11 ± 2 

μM, IC50(new methylene blue): 0.7 ± 0.1 μM, e IC50(toluidine blue O): 0.9 ± 0.2 μM). In chapter 3, it 

was demonstrated that rNcPrx interfered in the N. caninum invasion in a redox state 

manner. Oxidized rNcPrx inhibited the N. caninum invasion and proliferation with no 

toxic effects observed in Vero cells. In contrast, lower concentrations of H2O2 (10 M) 

stimulated the N. caninum invasion, which was reverted in higher doses (> 100 M). 

H2O2 inhibited the parasite proliferation in lower concentrations (IC50: 320 µM) 

compared to the cytotoxicity in host cells (IC50: 586 µM), resulting in a positive 

selectivity index (1.8). Finally, our results suggest the importance of NcPrx and NcGR in 

N. caninum biology and antioxidant mechanisms. Data presented here strongly suggest 

that NcGR is an important target of phenothiazinium dyes in N. caninum proliferation 

inhibition and that NcPrx is enrolled in H2O2 clearance and sensing in the parasite. 

Besides, we showed a connection between the N. caninum development and the redox 

state, contributing to the elucidation of mechanisms related to parasite propagation and 

control. 

Key words: Neospora caninum, Apicomplexa, antioxidant, redox system, peroxiredoxin, 

glutathione reductase. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Neosporose 

A neosporose foi descrita primeiramente como uma doença causadora de paralisia em 

cães domésticos associada com um protozoário formador de cisto e excluiu-se a hipótese de ser 

causada por outros apicomplexas como Toxoplasma e Hammondia (BJERKÅS; MOHN; 

PRESTHUS, 1984).  Posteriormente o agente causador da neosporose, Neospora caninum, foi 

identificado como uma nova espécie por Dubey et al. (1988), um parasita intracelular 

obrigatório do filo Apicomplexa. Os autores demonstraram associação entre a infecção por N. 

caninum e meningoencefalomielite e miosite em cachorro. A partir disso, percebeu-se que a 

infecção por N. caninum vinha sendo erroneamente identificada como uma doença causada por 

Toxoplasma gondii em cachorros, já que os parasitas apresentam similaridades morfológicas e 

de desenvolvimento. Além disso, as características do oocisto de N. caninum são similares aos 

oocistos de Hammondia heydorni (fezes de cães) e de T. gondii e Hammondia hammondi de 

fezes de gato(DUBEY et al., 1988; LINDSAY; UPTON; DUBEY, 1999).  

Neospora caninum é um parasita heteroxênico, ou seja, necessita de dois hospedeiros 

diferentes para completar seu ciclo de vida (BAKER et al., 1995; LINDSAY et al., 1996; 

MCALLISTER et al., 1998; UGGLA et al., 1998). Inicialmente foi descrito que cães 

experimentalmente infectados por cistos teciduais de N. caninum de camundongos eliminavam 

fezes contendo oocistos não esporulados (os oocistos esporularam dentro de 3 dias, resultando 

em 2 esporocistos, cada um com 4 esporozoítos), confirmando serem hospedeiros definitivos 

do parasita (MCALLISTER et al., 1998). O coyote (Canis latrans) foi o segundo hospedeiro 

definitivo descrito de N. caninum (GONDIM et al., 2004a). Posteriormente, mostrou-se que o 

lobo cinza (Canis lupus) e o dingo (Canis lupus dingo) são importantes hospedeiros definitivos 

no ciclo silvestre do parasita (KING et al., 2010; DUBEY et al., 2011). A prevalência da 

neosporose canina foi estimada em 17,14% na população de cachorros domésticos em todo 

mundo (ANVARI et al., 2020). 

Enquanto a reprodução sexuada do parasita restringe-se aos animais da família Canidae, 

a reprodução assexuada pode ocorrer em uma gama de hospedeiros intermediários de sangue 

quente. O mais estudado é o bovino, porém outros animais são importantes na epidemiologia 

da doença, por exemplo: galinhas (COSTA et al., 2008) e pardais (GONDIM et al., 2010), 

raposas (ALMERÍA et al., 2002) e a gazela da cauda branca (VIANNA et al., 2005). Aves 

podem ser predadas por canídeos contribuindo para continuidade do ciclo de vida do parasita. 

Por outro lado, carcaças de animais de caça infectados evisceradas no campo, como raposas e 
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gazelas, podem ter um papel na transmissão para canídeos (VIANNA et al., 2005). Apesar da 

neosporose não ser considerada uma doença zoonótica, baixos títulos de anticorpos para N. 

caninum já foram detectados em seres humanos assintomáticos(TRANAS et al., 1999). Além 

disso, Duarte et al. (2020) detectaram cordões umbilicais de humanos soropositivos para N. 

caninum, e isso esteve associado significativamente com a presença de cachorros ou animais 

domésticos em casa, porém não houve dano no desenvolvimento fetal.  

N. caninum pode estar em 3 estágios ao longo de seu ciclo de vida: taquizoíta, bradizoíta 

ou esporozoíta. Os componentes celulares comuns aos três estágios que caracterizam parasitas 

do filo Apicomplexa são os conóides, o complexo de membrana interno, apicoplasto, 

micronemas, roptrias e grânulos densos (Figura 1) (MARUGAN-HERNANDEZ, 2017).  A 

forma taquizoíta é a principal forma de N. caninum que causa infecção aguda no hospedeiro 

intermediário e locomove-se por meio do gliding, um modo de locomoção exclusivo de 

apicomplexas (FRÉNAL et al., 2017). O gliding resulta da ação do sistema actinomiosina, 

abaixo da membrana plasmática e permite a migração do parasita entre diferentes tecidos, a 

invasão e o egresso da célula hospedeira (DUBEY; SCHARES, 2011). N. caninum se estabelece 

na célula hospedeira a partir de um processo ativo de invasão. Graças à polaridade do parasita, 

seu complexo apical é repleto de organelas que auxiliam no processo coordenado da invasão 

celular. Inicialmente, a porção apical do parasita realiza um contato de baixa afinidade com a 

superfície da célula seguido de adesão na célula hospedeira e da formação de uma junção de 

movimento (KHAN et al., 2020). A junção de movimento consiste na união íntima entre a 

membrana do parasita e do hospedeiro, formando um anel que percorre o parasita permitindo 

sua entrada na célula(BESTEIRO; DUBREMETZ; LEBRUN, 2011).  
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Figura 1. Principais estruturas e componentes celulares da forma taquizoíta de N.caninum

Modificado de: MARUGAN-HERNANDEZ, 2017. 

 

A secreção do conteúdo dos micronemas, dependente de cálcio, libera adesinas 

responsáveis pela ligação entre membrana do parasita e receptores de membrana do 

hospedeiro(NAGULESWARAN et al., 2001; LI et al., 2015; WANG et al., 2021). Por outro 

lado, as proteínas do pescoço das roptrias (RON) são secretadas durante a invasão auxiliando 

na entrada do parasita dentro da célula hospedeira por meio da formação da junção de 

movimento e eliminação de componentes da membrana da célula hospedeira(MARUGÁN-

HERNÁNDEZ et al., 2011). Ademais, proteínas do corpo das roptrias e dos grânulos densos 

são secretadas no vacúolo parasitóforo (VP) e atuam como sinalizadores no núcleo da célula 

hospedeira (BRADLEY; SIBLEY, 2007).  

1.2 Transmissão 

A transmissão horizontal ocorre pela ingestão de oocistos esporulados liberados pelas 

fezes de canídeos infectados que podem contaminar pastos ou água(REICHEL et al., 2014) 

(Figura 2. A e C).  Em seguida, no intestino dos hospedeiros intermediários, os oocistos liberam 

os esporozoítas que se diferenciam em taquizoítas capazes de invadir a parede intestinal 

(FEREIG; NISHIKAWA, 2020) e se disseminam pelo organismo, infectando o cérebro, 

músculo, fígado e pulmões (DUBEY et al., 2002). Os taquizoítas são a forma de proliferação 

rápida de N. caninum, capazes de invadir diferentes tipos de células, reproduzindo-se 

assexuadamente por endodiogenia (FEREIG; NISHIKAWA, 2020; KHAN et al., 2020). Após 

vários ciclos de endodiogenia, os parasitas egressam da célula hospedeira para reinfectar novas 

células ou podem converter-se em bradizoítas, que são formas de resistência ao sistema imune 
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do hospedeiro e aos estímulos ambientais (KHAN et al., 2020) (Figura 2.B). O bradizoíta é um 

estágio semi-dormente de crescimento lento, formando os cistos teciduais com grossas 

camadas, que podem persistir por toda a vida do hospedeiro (Figura 1.B)(DUBEY; SCHARES; 

ORTEGA-MORA, 2007).  

Figura 2. Ciclo de vida heteroxênico de N. caninum. 

 

Fonte: adaptado de KHAN et al. (2020). 

Além da transmissão horizontal, a transmissão vertical transplacentária de N. caninum 

é uma rota bastante relevante e eficiente no gado bovino (Figura 2.D), podendo ocorrer por via 

exógena ou endógena (TREES; WILLIAMS, 2005). A via exógena ocorre quando a fêmea se 

infecta com oocistos de N. caninum durante o período da gestação (DUBEY et al., 1992; 

GONDIM et al., 2004b). A via endógena decorre da gestação de uma fêmea que já apresenta 

uma infecção latente (crônica) por N. caninum pré-existente e em virtude das mudanças da 

resposta imunológica no período da gestação o parasita pode ser reativado.  
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O parasita converte-se novamente para sua forma taquizoíta, podendo atravessar a 

barreira transplacentária e afetar o desenvolvimento fetal de diferentes maneiras (ANDERSON 

et al., 1997; DIJKSTRA et al., 2008). N. caninum causa danos na placenta aumentando a 

resposta inflamatória, podendo induzir à luteólise e ao aborto (DUBEY; BUXTON; WOUDA, 

2006). Além disso, multiplica-se no feto danificando tecidos ou causando inanição e hipóxia 

neste, decorrente de danos na placenta. Os fetos infectados podem morrer no útero seguido de 

reabsorção ou nascerem mortos, ou nascerem vivos com sinais clínicos ou nascerem normais 

sem sinais clínicos (FEREIG; NISHIKAWA, 2020). O resultado da infecção dependerá do tipo 

de transmissão, mês da gestação em que houve transmissão e da resposta imunológica da fêmea 

grávida e do feto. Taquizoítas de N. caninum apresentam afinidade por tecidos cerebrais, 

placenta e tecidos fetais possivelmente pela alta afinidade por sulfatos de condroitinas 

(NAGULESWARAN et al., 2002).  

A transmissão vertical (Figura 2. D) é a maior rota de infecção por N. caninum 

apresentando alta taxa de eficiência (80%) (BJÖRKMAN et al., 1996, 2003; PARÉ; 

THURMOND; HIETALA, 1996; SCHARES et al., 1998).  Esse tipo de transmissão contribui 

para a persistência da infecção no rebanho bovino por várias gerações, aumentando as taxas de 

aborto, sem que ocorra a passagem do parasita pelo hospedeiro definitivo (MCALLISTER et 

al., 2000; DUBEY; BUXTON; WOUDA, 2006; DUBEY; SCHARES; ORTEGA-MORA, 

2007). 

1.3 Epidemiologia 

Estima-se que a neosporose esteja associada com aproximadamente 20% dos abortos 

em rebanhos bovinos na Califórnia, Nova Zelândia, Países baixos e no Canadá (ANDERSON; 

BARR; HOFFMAN, 1990; ANDERSON; ANDRIANARIVO; CONRAD, 2000; WILSON et 

al., 2016). Em Pernambuco, no Brasil, a prevalência da neosporose em fêmeas bubalinas foi de 

35,4% sendo que 100% das propriedades apresentam ao menos um animal soropositivo. A 

soroprevalência da neosporose  no gado bovino entre os continentes é de 0,5-27,7% na Europa 

(IMRE et al., 2012), 10.7-21,5% na África (GHALMI et al., 2012; SEMANGO et al., 2019), 

4,1-43% na Ásia (KOIWAI et al., 2006; NAZIR et al., 2013), 10,2% na 

Oceania(NEVERAUSKAS; NASIR; REICHEL, 2015)  e entre 7,6-41% na América (LLANO 

et al., 2018; MARBÁN-CASTRO; MATTAR; GONZÁLEZ TOUS, 2019). 
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A neosporose está associada com padrões de surtos de abortos endêmicos e epidêmicos 

em rebanhos bovinos (DUBEY, 1999; DUBEY; SCHARES, 2011). Surtos de aborto em 4 

rebanhos leiteiros nos Países Baixos, durante 1992 e 1994, estiveram associados com 78% de 

infecção por N. caninum nos fetos abortados (MOEN et al., 1998) e foi mostrado que o risco 

de aborto é de duas a três vezes maior em vacas soropositivas para N. caninum do que para 

soronegativas (MOEN et al., 1998). Na Austrália, após 15 meses de um surto de abortos em 

rebanhos leiteiros detectou-se 31% de soroprevalência de N. caninum, com lesões fetais 

consistentes com neosporose (ATKINSON et al., 2000).  Waldener et al. (WALDNER et al., 

1999)mostraram em gado de corte que vacas soropositivas foram 6,2 vezes mais propensas a 

não emprenharem e demonstrou-se a transmissão da vaca para o feto em 82% das vacas 

soropositivas.  

Jenkins et al. (JENKINS et al., 2000) investigaram a associação de um surto de abortos 

em rebanhos bovinos leiteiros no sudeste dos Estados Unidos com a neosporose. Nesse rebanho 

80% das vacas apresentaram anticorpos para N. caninum, 40% das fêmeas em estágio 

intermediário da gestação abortaram e exames imunohistoquímicos dos cérebros dos fetos 

confirmaram a infecção por N. caninum(JENKINS et al., 2000). Surto de abortos em rebanhos 

de vacas leiteiras na Nova Zelândia, em 1997, foram significativamente associados com o nível 

de soropositividade para N. caninum (SCHARES; CONRATHS; REICHEL, 1999). 

 Por outro lado, McAllister et al. (MCALLISTER et al., 2000) mostraram que vacas 

previamente infectadas por N. caninum apresentaram menor probabilidade de abortar ou dar à 

luz prematuramente durante o surto de abortos do que vacas com infecções primárias por N. 

caninum, demonstrando que organismo pode desenvolver imunidade protetora prévia contra 

neosporose. Além disso, foi demonstrado que a avidez de anticorpos IgG contra antígenos de 

N. caninum aumenta significativamente durante o curso da infecção por N. caninum, atingindo 

um pico quando a infecção se torna crônica (MCALLISTER et al., 2000; BJÖRKMAN et al., 

2003). Não obstante ao aumento das taxas de abortos, a neosporose também pode diminuir a 

produção de leite pela vaca infectada (HERNANDEZ; RISCO; DONOVAN, 2001; HOBSON 

et al., 2002), reduzir o ganho de peso após o desmame em gado de corte (BARLING et al., 

2000) e provocar o abate prematuro (THURMOND; HIETALA, 1996).  
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1.4 Neosporose: prejuízos e controle 

A neosporose é uma doença distribuída mundialmente representando uma grande 

preocupação dado ao impacto financeiro causado na indústria bovina de carne e leite. A maior 

parte das perdas ocorre na indústria de leite, uma vez que o risco de aborto é maior em gado de 

leite (14,3%) do que no gado para corte (9,1%) (REICHEL et al., 2013). Ademais, em relação 

ao prejuízo econômico global causado pela neosporose, a maior parte das perdas encontra-se 

no Norte (65,7%), e Sul (18,5%) da América e na Australásia (10,6%), já na Holanda, Espanha 

e Reino Unido são estimados em 5,3%(REICHEL et al., 2013). Assim, países da América latina 

e do Norte são alvos primários para vacinas contra a neosporose (REICHEL et al., 2013). 

Estima-se que o prejuízo médio global causado pela neosporose seja de 1,3 bilhões de dólares 

por ano (variando de 633,4 milhões a 2,4 bilhões) (REICHEL et al., 2013), tornando 

imprescindível desenvolvimento drogas ou vacinas que atuem no combate da doença.  

Estratégias para controlar a neosporose incluem a testagem em massa dos animais e 

abate dos animais soropositivos (test-and-culling); a reprodução selecionada, descontinuando 

os filhotes de mães soropositivas ou inseminação artificial de fêmeas soropositivas, o uso de 

vacina ou o uso de medicamentos. Por meio de modelos matemáticos, Liu et al., (LIU; 

REICHEL; LO, 2020) aponta que em rebanhos nos quais a prevalência da neosporose está 

acima de 30% a vacina pode trazer melhor custo-benefício como medida de controle. Já em 

rebanhos com prevalência menor que 10% é possível combinar todas as estratégias para 

controlar a transmissão e os prejuízos causados pela doença.  

Medicamentos para o tratamento da neosporose têm sido testados in vitro e in vivo 

(QIAN et al., 2015; MÜLLER; HEMPHILL, 2016; PEREIRA et al., 2018, 2020; MÜLLER et 

al., 2020). Dentre os 390 compostos antimaláricos (MMV, Medicines for Malaria Venture) do 

Malaria Box, 5 apresentaram potencial para estudos in vivo (MÜLLER et al., 2020). Além 

desses, corantes fenotiazínicos isolados e em combinação mostraram potencial eficácia no 

tratamento da neosporose tanto em testes in vitro como em modelo de camundongos(PEREIRA 

et al., 2020). A miltefosina apresentou efeitos parasitostático (10h de tratamento) e efeito 

parasiticida (20h de tratamento) sobre N. caninum em cultura de fibroblasto e diminuiu a 

disseminação do parasita no sistema nervoso central de camundongos (DEBACHE; 

HEMPHILL, 2012). O efeito inibitório da Artemisinina sobre a proliferação de N. caninum in 

vitro já foi demonstrado (KIM et al., 2002; PEREIRA et al., 2018), porém seu uso combinado 

com a Pirimetamina e Azul de metileno é capaz de aumentar o clearance de parasitas in 
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vitro(PEREIRA et al., 2018). Uma triagem clínica foi realizada em bovinos para testar os efeitos 

preventivos da monesina em ruminantes infectados experimentalmente por N. caninum, porém 

os resultados foram inconclusivos (VANLEEUWEN et al., 2011). Toltrazuril não foi efetivo 

em cordeiros infectados congenitamente por N. caninum  (SYED-HUSSAIN et al., 2015). O 

tratamento com Ponazuril em bezerros experimentalmente infectados por N. caninum 

apresentou eficácia, porém não foi conclusivo já que bezerros apresentam baixa 

susceptibilidade à infecção experimental por N. caninum (KRITZNER et al., 2002). Inibidores 

de proteína quinase 1 dependentes de cálcio, BKI-1517 e BKI-1553 diminuíram a proliferação 

de taquizoítas de N. caninum in vitro (MÜLLER et al., 2017). No modelo in vivo, ambos 

inibidores reduziram a parasitemia cerebral em camundongos infectados após 6 dias de 

tratamento (MÜLLER et al., 2017). BKI-1517 inibiu a transmissão vertical de N. caninum para 

a prole e aumentou a sobrevivência da ninhada (MÜLLER et al., 2017). Além disso, o uso de 

drogas para tratar a neosporose tem suas limitações pela possibilidade de deixarem resíduos na 

carne ou no leite produzido pelo animal tratado.  

A vacinação seria uma medida de controle interessante do ponto de vista econômico 

para evitar a infecção e transmissão da neosporose em rebanhos bovinos leiteiros e em gado de 

corte. Embora até o momento da escrita desta tese não haja nenhuma vacina licenciada sendo 

comercializada, vários tipos de vacina para neosporose já foram testados. Por exemplo, a vacina 

com a fração solúvel do extrato do taquizoíta (sNcAg/AVEC; adjuvante: lectina de soja) 

mostrou-se uma vacina segura, induziu alta imunogenicidade em novilhas grávidas imunizadas 

no primeiro trimestre da gestação (MANSILLA et al., 2015). Esta vacina aplicada em novilhas 

não prenhes estimulou a resposta imune capaz de controlar a infecção por N. caninum 

(MANSILLA et al., 2013). Vacina apresentando taquizoítas vivos isolados da linhagem Nc-6 

Argentina aplicadas em novilhas antes do acasalamento reduziu parcialmente a transmissão 

vertical da neosporose (novilhas desafiadas com N. caninum nas fases iniciais da gestação) 

(HECKER et al., 2013). Vacinação de novilhas com a linhagem naturalmente atenuada Nc-

Nowra viva antes do acasalamento reduziu a taxa de aborto (WEBER et al., 2013). Apesar da 

eficácia demonstrada por vacinas utilizando N. caninum vivo, há o obstáculo da preservação e 

manejo desse tipo de vacina para que ela se torne comerciável e o potencial de reversão da 

virulência da linhagem atenuada (WEBER et al., 2013). Além disso, é necessário desenvolver 

uma linhagem de Nc atenuada mais estável, minimizando as possibilidades de reversão da 

virulência e assegurar que a vacina induza uma resposta imune segura durante a gravidez 

(WEBER et al., 2013).   
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Além dessas vacinas, já foram investigadas vacinas contendo rNcGRA7, rNcSAG1, 

rNcHSP20, porém essas vacinas não foram efetivas em prevenir a infecção em novilhas prenhes 

(HECKER et al., 2014). Por outro lado, vacina contendo rNcGRA7 dentro de lipossomas 

contendo manotriose (M3-NcGRA7) pode induzir resposta imune protetora, induzindo a 

formação de anticorpos específicos e reduzindo a quantidade de parasitas no cérebro de bovino 

(NISHIMURA et al., 2013). 

A única vacina já comercializada contra neosporose foi a Bovilis-Neoguard  (Intervet 

International B.V., Boxmeer, The Netherlands), composta por taquizoítas de N. caninum 

inativados, mas foi retirada do mercado anos depois devido à baixa efetividade (20%) na 

prevenção da doença, demonstrada em estudos na Costa Rica e na Nova Zelândia (ROMERO; 

PÉREZ; FRANKENA, 2004; WESTON; HEUER; WILLIAMSON, 2012; REICHEL et al., 

2014; HEMPHILL; AGUADO-MARTÍNEZ; MÜLLER, 2016).  

1.5 Estresse oxidativo e defesas antioxidantes 

Espécies reativas de oxigênio (EROs) são moléculas instáveis que contém um ou mais 

elétrons não pareados (CHEESEMAN; SLATER, 1993)podendo danificar estruturas celulares 

ou atuarem como moléculas sinalizadoras de modo dependente da concentração 

(WEIDINGER; KOZLOV, 2015). EROs compreendem tanto radicais livres derivados do 

oxigênio como também os seus derivados: ânion superóxido (O2−·), peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e radicais hidroxil (·OH) (CHEESEMAN; SLATER, 1993; WEIDINGER; KOZLOV, 

2015). A produção de EROs ocorre pelo metabolismo aeróbico, pela ação de macrófagos do 

hospedeiro, decomposição de grupos heme ou em resposta a determinadas drogas (GUEVARA-

FLORES et al., 2017). 

À medida que o oxigênio molecular é reduzido na cadeia transportadora de elétrons da 

mitocôndria ocorre a produção de radical superóxido, que sofre dismutação resultando em 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e água (SIES, 1997). A reação de metais de transição com O2
−• 

e H2O2, como por exemplo, a reação de Fenton, também resulta em HO• que gera radicais 

alquils e peroxils quando atuam em ácidos graxos (SIES, 1997). O2
−•   pode reagir com óxido 

nítrico (NO•) gerando peroxinitrito (ONOO-) (SIES, 1997; WEIDINGER; KOZLOV, 2015). 

Além disso, EROs podem ser gerados como produtos da catálise de enzimas, como por exemplo 

a xantina oxidase, NADPH oxidases, citocromos P450, óxido nítrico sintase (NOS), 

lipoxigenase e cicloxigenase (CAI; HARRISON, 2000).  
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O aumento da geração de oxidantes e diminuição dos níveis de antioxidantes podem 

causar estresse oxidativo, tendo forte associação com condições patológicas e 

envelhecimento(NORDBERG; ARNÉR, 2001). O estresse oxidativo promove danos a 

proteínas, lipídeos, carboidratos, ácidos nucleicos trazendo grandes prejuízos para as funções e 

sinalização fisiológicas (BOKOV; CHAUDHURI; RICHARDSON, 2004). Dessa forma, a 

concentração de EROs é finamente regulada nos compartimentos celulares, uma vez que afetam 

as funções das organelas, a expressão de genes e proteínas, o equilíbrio de cálcio, a 

bioenergética e o metabolismo de substratos(DEY; SIDOR; O’ROURKE, 2016). Essa 

regulação é realizada pelo sistema redox composto de enzimas antioxidantes e moléculas 

antioxidantes de baixo peso molecular (GUEVARA-FLORES et al., 2017). A enzima 

superóxido dismutase converte O2
•- em O2 e H2O2, enquanto a enzima glutationa peroxidase 

(GPx), a catalase e peroxirredoxinas (Prx) decompõem o H2O2  evitando a formação do radical 

HO•. Além disso, as enzimas tiorredoxina redutase e glutationa redutase, flavoenzimas 

diméricas, atuam mantendo níveis adequados de tiorredoxina e glutationa reduzidas, essenciais 

para o equilíbrio redox da célula. Estas moléculas atuam na desativação dos EROs ou no 

transporte de EROs para compartimentos menos susceptíveis ao dano oxidativo (SIES, 1997). 

 A glutationa reduzida é um importante antioxidante das células de mamíferos, agindo 

na eliminação de EROs, na reciclagem das enzimas glutarredoxinas, glutationa peroxidase e 

algumas peroxirredoxinas e mantendo o estado reduzido da vitamina C e vitamina E 

(FERNANDEZ-MARCOS; NÓBREGA-PEREIRA, 2016). Além disso, as enzimas 

glutarredoxinas (Grx) utilizam GSH/GSSG como receptor/doador de elétrons para atuar como 

redutores ditiol de proteínas, que restaura o estado reduzido de proteínas oxidadas com grupo 

sulfidrila evitando sua remoção da célula (JORTZIK; BECKER, 2012). As tiorredoxinas (Trx) 

são pequenas proteínas que, por meio da redução de grupos tióis em proteínas-alvo, atuam como 

antioxidantes ou regulam proteínas-chave de sinalização. Trx contém um sítio ativo conservado 

de duas cisteínas (CXXC, sendo X qualquer aminoácido) onde ocorrem trocas de dissulfeto de 

ditiol(LU; HOLMGREN, 2014). Os estados redox da glutationa e tiorredoxina são definidos 

pela redução ou oxidação de seus centros ativos (motivo CXXC) e suas formas oxidadas podem 

ser recicladas pelas enzimas Glutationa redutase (GR) e Tiorredoxina redutase (TrxR), 

respectivamente, com consumo de NADPH(JORTZIK; BECKER, 2012).  

Portanto, tanto a glutationa como a tiorredoxina são altamente suscetíveis ao estado 

redox celular e seus níveis refletem a perturbação no pool tiol/dissulfeto ou da razão 
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NADPH/NADP, influenciando uma variedade de alvos moleculares e vias de sinalização 

(COMINI, 2016). 

1.6 Sistema Glutationa 

O sistema glutationa é um dos sistemas chave na defesa antioxidante e na detoxificação 

de EROS e espécies reativas de nitrogênio (ERN), garantindo a sobrevivência e manutenção da 

célula (JORTZIK; BECKER, 2012). O sistema glutationa é formado pela forma reduzida (GSH) 

e oxidada (GSS) da glutationa, bem como pelas enzimas que participam de sua síntese, 

manutenção e metabolismo: γ glutamil-cisteína-sintase, glutationa sintetase, glutationa s-

transferase, glutationa peroxidase, glutationa redutase e glutarredoxinas (Figura 3)(FUJII et al., 

2011). A glutationa é um tripeptídeo produzido em duas etapas dependentes de ATP. Esse 

processo envolve a ação da enzima γ glutamil-cisteína sintase, na primeira etapa, na qual forma-

se a ligação peptídica entre o ácido L-glutâmico e L-cisteína, e da enzima glutationa sintetase, 

que adiciona a glicina na porção C-terminal da L-cisteína (Figura 3.A)(FUJII et al., 2011). A 

concentração de glutationa é duas vezes maior no ambiente intracelular do que no ambiente 

extracelular, sendo predominante em sua forma reduzida (GSH), exceto no retículo 

endoplasmático (MORRIS et al., 2014). A glutationa age como um antioxidante à medida que 

atua como um doador de hidrogênio para a eliminação de radicais livres contribuindo para 

regeneração de outros antioxidantes como alfa-tocoferol, ascorbato e ubiquinonas (MORRIS et 

al., 2014).  

Figura 3. Representação esquemática do Sistema glutationa. γ GCS e GSS coordenam a síntese de GSH 

a partir dos aminoácidos: Cys, Glu e Gly. GPX reduz peróxidos utilizando elétrons de GSH. A oxidação 

de GSH produz GSSG, o qual é reduzido novamente para GSH (reciclagem) pela enzima GR. GSH 

desempenha diversos papéis na defesa redox: remoção de EROs, evita a apoptose, participa de reações 

juntamente com a glutarredoxina, forma conjugados com outras moléculas, participa da 

glutationilização. γ-GCS: γ-glutamilcisteína sintetase; GR: glutationa redutase; GS: glutationa sintetase; 

GSH: glutationa reduzida; GSSG: glutationa oxidada dissulfídica; +ATP: etapa dependente de 
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adenosina trifosfato; NADPH: Fosfato de dinucleótido de nicotinamida e adenina; GPX: glutationa 

peroxirredoxina;  

 

Fonte: adaptada de FUJII et al. (2011). 

 

A enzima glutationa peroxidase utiliza GSH como substrato para remover peróxidos 

orgânicos e inorgânicos (Figura 3.B)(JORTZIK; BECKER, 2012; MORRIS et al., 2014). O 

GSSG formado a partir da oxidação de GSH pode ser excretado da célula ou reduzido a GSH 

novamente pela ação da enzima glutationa redutase (GR) dependente de NADPH (Figura 

3.C)(BERKHOLZ et al., 2008). Glutationa S-Transferases conjugam moléculas genotóxicas ou 

carcinogênicas com a glutationa, reduzindo a reatividade dos eletrófilos e aumentando a 

solubilidade desses compostos em água, o que por sua vez favorece a eliminação da célula e 

reduz as interações com ácidos nucleicos e proteínas (JORTZIK; BECKER, 2012; MORRIS et 

al., 2014).  

Já as glutarredoxinas (GRXs) são enzimas redox que utilizam o poder redutor da 

glutationa para catalisar reações dissulfídicas. GRXs atuam em trocas dissulfetos mistos 

envolvendo proteínas: GSH+Proteína-SSG = GSSG+ proteína-SH.(LILLIG; BERNDT; 
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HOLMGREN, 2008) A reação de proteínas-SH com ROS pode produzir proteínas-SSG e a 

exposição de cisteínas ao ROS também pode dar origem à ácidos sulfênicos, que são altamente 

instáveis e podem reagir com a glutationa para produzir uma proteína-SSG(XIAO et al., 2019). 

Dessa forma a oxidação de resíduos de cisteínas pode atuar como um sensor redox para célula 

ou para inativação de proteínas cujo grupo tiol está envolvido com a sua função(LILLIG; 

BERNDT; HOLMGREN, 2008).  

Os ácidos sulfênicos podem ser reduzidos pela ação de uma variedade de redutases ou 

quando a célula se encontra em uma mudança favorável do estado oxidativo. Além das 

redutases, o dano oxidativo em proteínas com grupos tióis pode ser revertido pela adição de 

uma glutationa em sua estrutura, em um processo conhecido como S-

glutationilização(JORTZIK; BECKER, 2012; MÜLLER, 2015). As glutarredoxinas catalisam 

tanto glutatiolinização com cisteína, ácido sulfênico ou outros motivos sulfidril, como a 

deglutionilização, dependendo dos níveis de GSH, GSSG, proteína-SH e proteína-SSH na 

célula(LILLIG; BERNDT; HOLMGREN, 2008). Esse processo pode regular a ação de 

proteínas, sendo de especial relevância em proteínas do citoesqueleto, quinases proteínas de 

sinalização e proteínas envolvidas na produção de energia e homeostase do cálcio. Assim, 

através da glutationilização ou deglutionilização, a glutationa previne o dano oxidativo 

irreversível em proteínas com grupo tiol e auxilia na regulação redox da sinalização 

celular(XIAO et al., 2019). 

1.7 Peroxirredoxinas 

Peroxirredoxinas (Prx) são enzimas peroxidases multifuncionais abundantemente 

expressas em organismos de todos os reinos(RHEE et al., 2001). Além de removerem H2O2, 

participam da sinalização redox e podem funcionar como chaperonas moleculares dependendo 

dos níveis de H2O2(PERKINS et al., 2015). Prxs regulam uma variedade de processos 

fisiológicos como: crescimento celular, diferenciação, apoptose, resposta imune e metabolismo. 

Além disso, as Prxs têm sido correlacionadas com a carcinogênese de diferentes tipos de 

cânceres em humanos, sendo que a superexpressão de Prx é relacionada com um prognóstico 

ruim nos pacientes (ISHII; WARABI; YANAGAWA, 2012; KIM; JANG, 2019).  

As diferentes isoformas de Prx podem apresentar um ou dois resíduos de cisteínas (Cys), 

cisteína peroxidática (CP) e a cisteína de resolução (CR)(RHEE, 2016). Prx podem ser 

classificadas em 3 tipos, de acordo com os números e a posição dos resíduos de Cys e de acordo 
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com o tipo de ligação dissulfídica catalisado: 2-Cys Prx típicas, 2-Cys atípicas, e 1-Cys Prx 

(Figura 4)(RHEE et al., 2012a).  

A oxidação de CP-SH pelo H2O2 em Prx 2-Cys típicas produz um ácido sulfênico 

intermediário (CP-SOH), sendo seguida da formação de uma ligação dissulfídica intermolecular 

entre CR de uma subunidade e CP da segunda subunidade, inativando a enzima (Figura 

4.A)(WOOD et al., 2003; RHEE, 2016). A reativação de Prx ocorre pela redução da ligação 

dissulfídica pela ação de equivalentes redutores. Já em Prx 2-Cys atípicas a formação da ponte 

dissulfídica ocorre entre CR e CP da mesma subunidade monomérica (intramolecular, Figura 

4.B)(WOOD et al., 2003; KIM; JANG, 2019). Tanto 2-Cys Prx típicas como 2-Cys atípicas são 

recicladas pelo sistema tiorredoxina. A classe 1-Cys Prx caracteriza-se pela ausência de CR, de 

forma que após a formação do ácido sulfênico em CR, ocorre a reciclagem da Prx ativa que é 

reduzida pela glutationa (GSH) (Figura 4.C) (WOOD et al., 2003).  
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Figura 4. Ciclo catalítico de diferentes classes de Prx: (A) 2-Cys Prx típicas: oxidação pelo H2O2  produz 

ácido sulfênico em CP  seguido pela forma da ponte dissulfídica (S-S) entre CP e CR intermolecular (B) 

2-Cys atípicas: oxidação pelo H2O2  produz ácido sulfênico em CP  seguido pela forma da ponte 

dissulfídica (S-S) entre CP e CR intramolecular. Tanto em (A) e (B), a forma ativa de Prx é reciclada 

pelo sistema tiorredoxina (tiorredoxina Trx, tiorredoxina redutase TrxR, NADPH); (C)1-Cys Prx.: 

oxidação pelo H2O2 produz ácido sulfênico em CP seguido pela regeneração de Prx ativa pela glutationa 

(GSH). CP: cisteína peroxidática; CR: cisteína de resolução.  

 

Fonte: modificado de KIM;JANG (2019). 

Na literatura, é descrito que altos níveis de H2O2 podem induzir a hiperoxidação do 

grupo tiol da cisteína peroxidática de Prx para ácido sulfínico (CP-SO2H-), resultando em Prx 

enzimaticamente inativa, na formação de estruturas de alta massa molecular (decâmeros ou 

dodecâmeros) e no acúmulo de H2O2 na célula(BOLDUC et al., 2018; CALABRESE et al., 

2019). A forma hiperoxidada (CP-SO2H-) de Prx é lentamente reciclada para a forma 

monomérica na presença da enzima sulfirredoxina (BOLDUC et al., 2018; COLLINS et al., 

2019). No entanto, em determinadas condições Prx pode ser novamente hiperoxidada à ácido 

sulfônico de forma irreversível (Cys-CPO3H) (BOLDUC et al., 2018; COLLINS et al., 2019). 

O estudo da hiperoxidação de Prx de humanos e levedura sugere um importante papel 

fisiológico para a regulação da célula (BOLDUC et al., 2018; CALABRESE et al., 2019; 

COLLINS et al., 2019). Bolduc et al., (BOLDUC et al., 2018)propõem que este é um 
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mecanismo pelo qual a célula diferencia entre níveis de H2O2 que indicam estresse ou não, 

dessa forma regulando a ativação de vias específicas de sinalização. Calabrese et al. 

(CALABRESE et al., 2019)sugerem que a hiperoxidação de Prx1 em levedura representa um 

mecanismo de proteção para reduzir a oxidação do pool de glutationa na matriz mitocondrial 

em situação de aumento agudo dos níveis mitocondriais, e dessa forma influencia outras vias 

redox e de sinalização na célula. Em Schizosaccharomyces pombe, a inativação de Prx preserva 

tiorredoxina reduzida na célula, favorecendo a ação desta em outros substratos; como a 

metionina sulfóxido redutase (Mxr1), que repara proteínas oxidadas vitais para a sobrevivência 

da célula (DAY et al., 2012). 

1.8 O controle redox em parasitas Apicomplexas 

O estresse oxidativo tem um importante papel na patogênese de doenças causadas por 

parasitas Apicomplexas, como N. caninum, T. gondii e Plasmodium spp (PERCÁRIO et al., 

2012; TONIN et al., 2014a; GLOMBOWSKY et al., 2017a; MOTA et al., 2020; SZEWCZYK-

GOLEC et al., 2021). A multiplicação intracelular desses parasitas no interior da célula 

hospedeira resulta em morte e lise celular e consequente atração de células inflamatórias do 

hospedeiro, como macrófagos e neutrófilos. Essas células, por sua vez, produzem grandes 

quantidades de EROs que são tóxicos para o parasita(ALINE; BOUT; DIMIER-POISSON, 

2002), mas em contrapartida podem provocar sérios danos aos tecidos do organismo hospedeiro 

(TONIN et al., 2014a; GLOMBOWSKY et al., 2017a).  

O desafio do parasita de sobreviver em um ambiente redox desfavorável e 

potencialmente danoso às estruturas celulares e à sua proliferação dentro da célula (ALINE; 

BOUT; DIMIER-POISSON, 2002; WEIDINGER; KOZLOV, 2015) é contrabalanceado pela 

presença do sistema redox, que elimina o excesso de EROs produzido pelo hospedeiro e é 

essencial para o sucesso da infecção (GUEVARA-FLORES et al., 2017). Interessantemente, 

Plasmodium falciparum, além de usar suas próprias defesas antioxidantes, é capaz de importar 

a enzima peroxirredoxina 2 do hospedeiro, beneficiando-se do aparato antioxidante deste para 

reagir ao estresse oxidativo (KONCAREVIC et al., 2009).   

O sistema redox de parasitas Apicomplexas tem sido amplamente estudado em 

Plasmodium e T. gondii, nos quais já foram descritas diversas moléculas e enzimas 

antioxidantes, como por exemplo: peroxirredoxinas (AKERMAN; MÜLLER, 2003; 

BOUCHER et al., 2006), tiorredoxina redutase (MCCARTY et al., 2015; XUE et al., 2017), 
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tioredoxina (JORTZIK; BECKER, 2012; BIDDAU et al., 2018) e glutationa redutase (SARMA 

et al., 2003; HASSAN et al., 2014). Em Neospora caninum, porém, apenas as enzimas SOD1 

e Glutarredoxina 1 (CHO et al., 2004a; SONG et al., 2020) haviam sido descritas antes do 

presente trabalho, existindo ainda uma ampla gama de moléculas antioxidantes a serem 

investigadas nesse parasita. Evidências de estudos em Plasmodium e T. gondii e N. caninum 

mostram que o balanço entre defesas antioxidantes e o estresse oxidativo influenciam 

diretamente na infecção do organismo hospedeiro. Em T. gondii, a capacidade de invadir e 

proliferar é reduzida em cepas nocaute para a enzima tiorredoxina redutase (XUE et al., 2017). 

Em Plasmodium, a tiorredoxina redutase é essencial para a sobrevivência do parasita nos 

estágios eritrocitários (KRNAJSKI et al., 2002) e a enzima 2-cys peroxirredoxina é essencial 

para a resistência ao estresse de temperatura pelo parasita (KIMURA et al., 2013). A deleção 

do gene da glutarredoxina 1 em N. caninum comprometeu o crescimento in vitro e induziu ao 

aumento do estresse oxidativo no parasita (SONG et al., 2020). Além disso, o estresse oxidativo 

gerado pelo tratamento com corantes fenotiazínicos em células infectadas com N. caninum foi 

associado com a atividade inibitória destes compostos na proliferação do parasita (PEREIRA 

et al., 2020).  
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1.9 Justificativa e relação entre os capítulos da Tese 

Mundialmente, a neosporose representa uma das principais causas de aborto parasitário 

em bovinos, sendo responsável por surtos em série em rebanhos. A infecção por N. caninum é 

altamente prevalente no Brasil e estima-se que essa doença aumenta em 10% o risco de aborto 

em rebanhos leiteiros em nosso país, gerando altos custos para os produtores (NICOLINO et 

al., 2015; CERQUEIRA-CÉZAR et al., 2017). Além disso, o prejuízo global causado pela 

neosporose é avaliado em bilhões de dólares (REICHEL et al., 2013). No entanto, medidas 

preventivas e medicamentosas no combate à neosporose têm se mostrado ineficazes, tornando 

fundamental pesquisar novos alvos terapêuticos em Neospora caninum. Assim, tendo em vista 

que mecanismos de defesa antioxidante podem ser importantes fatores de virulência em 

parasitas Apicomplexas; e que o sistema redox de N. caninum é muito pouco conhecido e 

estudado até o presente momento, neste trabalho buscamos elucidar aspectos do controle redox 

de N. caninum.  

O estudo de Oliveira et al.(2013) identificou no proteoma de Neospora caninum uma 

abundante expressão das enzimas peroxirredoxina dependente de tioredoxina (NcLIV_062630 

= NcPrx) e da glutationa redutase (NcLIV_063590 = NcGR), despertando o interesse em 

estudá-las no parasita. No capítulo 1, a enzima peroxirredoxina (NcPrx) foi caracterizada 

molecular e funcionalmente, bem como, foi localizada no parasita e seu comportamento redox 

foi avaliado frente ao tratamento com peróxido de hidrogênio. No capítulo 2, caracterizamos 

molecular e funcionalmente a enzima glutationa redutase (NcGR) levantando aspectos de sua 

estrutura molecular tridimensional. Além disso, determinamos se NcGR é um alvo de inibição 

dos corantes fenotiazínicos. Finalmente, no capítulo 3, buscamos avaliar a proliferação e 

invasão de N. caninum em condições antioxidantes: tratando com as enzimas recombinantes 

peroxirredoxina e glutationa redutase (descritas no capítulo 1 e 2, respectivamente); bem como 

em uma condição oxidante: tratando com diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Caracterizar NcPrx molecular e funcionalmente e investigar seu papel como 

sensor redox em N. caninum. 

2.2 Caracterizar NcGR molecular e funcionalmente e investigar os corantes 

fenotiazínicos como potenciais inibidores da sua atividade enzimática. 

2.3 Determinar a ação do H2O2 e das enzimas recombinantes NcGR e NcPrx sobre 

a proliferação e invasão N. caninum. 
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3. DISCUSSÃO FINAL 

N. caninum é um parasita descrito há 33 anos (Dubey et al., 1988) e é relativamente 

novo dentre os Apicomplexas, de forma que sua biologia se encontra em fase de ampla 

investigação e novas descobertas. Ao revisar a literatura disponível para N. caninum, percebe-

se uma tendência em estudar proteínas envolvidas na invasão e proliferação como alvos de 

medicamentos e vacinas (HEMPHILL; AGUADO-MARTÍNEZ; MÜLLER, 2016), porém 

pouca atenção é dada para alvos do sistema redox deste parasita. Por outro lado, estudos 

mostram que a progressão da neosporose ocorre em meio ao acentuado aumento da produção 

de EROs e ERNs e da elevação de níveis de biomarcadores de estresse oxidativo e inflamação 

nos tecidos do hospedeiro, (FİDAN et al., 2010; TONIN et al., 2015; GLOMBOWSKY et al., 

2017a; BAHRAMI et al., 2019) podendo resultar em sinais clínicos ou até mesmo estimular a 

conversão da forma taquizoíta em bradizoíta (VONLAUFEN et al., 2002). Ademais, já foi 

demonstrado que a replicação de N. caninum pode ser inibida através de mecanismos ativados 

por EROs (MOTA et al., 2020; PEREIRA et al., 2020). No organismo hospedeiro o estudo do 

estresse oxidativo é embasado em um corpo de evidências de longa data e grande parte de seus 

componentes são profundamente conhecidos (NORDBERG; ARNÉR, 2001; SORDILLO; 

AITKEN, 2009), por outro lado, quando olhamos para N. caninum, apenas poucas 

características de seu sistema redox são conhecidas tanto das proteínas envolvidas como do 

comportamento frente ao estresse oxidativo(CHO et al., 2004a; MOTA et al., 2020; PEREIRA 

et al., 2020; SONG et al., 2020, 2021).  Assim, para contribuir com o entendimento do controle 

redox em N. caninum e buscar novos alvos de tratamento e vacinas, buscamos descrever duas 

enzimas conservadas do sistema redox e avaliar o comportamento do parasita frente ao estresse 

oxidativo. As enzimas escolhidas para estudo foram as que apresentaram uma expressão 

abundante na análise proteômica do parasita feita pelo nosso grupo de pesquisa (OLIVEIRA, 

2013).  

Como parte importante do sistema redox, peroxirredoxinas são peroxidases e, portanto, 

atuam na linha de frente da defesa redox eliminando peróxidos produzidos em diversos 

processos e em especial pela degradação do radical superóxido pela enzima superóxido 

dismutase(RHEE, 2016). Em nosso trabalho (Capítulo 1), a peroxirredoxina de N. caninum 

apresentou alta homologia com relação Prx de outros Apicomplexas, sendo que sua forma 

recombinante apresentou atividade peroxidase e antioxidante sugerindo que a enzima exerça 

essas funções no parasita. Nos ensaios utilizando taquizoítas em cultura de células Vero 
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verificamos a presença de NcPrx no citosol do parasita e que a enzima se torna oxidada após o 

tratamento com H2O2, sugerindo sua ação peroxidase no parasita (Figura 5. A,C).  

Da mesma forma, a enzima NcGR foi descrita (Capítulo 2) apresentando alta homologia 

em relação aos Apicomplexas e a enzima, assim como NcPrx, também foi detectada no citosol 

do parasita. Além disso, NcGR foi inibida por corantes fenotiazínicos sugerindo que a inibição 

da proliferação de N. caninum em células Vero tratadas com os corantes observada em Pereira 

et al., (2018, 2020) pode ter como um dos mecanismos de ação a inibição da enzima GR, uma 

vez que esta recicla os níveis de glutationa reduzida na célula, um importante tampão redox 

(Figura 5. B,C). 

Figura 5. NcPrx e NcGR são enzimas do controle redox de N. caninum. (A) rNcPrx apresentou atividade 

peroxidase e antioxidante, sofrendo dimerização ao reduzir o H2O2. (B) rNcGR catalisa a conversão de GSSG em 

GSH, com consumo de NADPH, e é inibida pelos corantes fenotiazínicos MB, TBO, NMB e DMMB. (C) N. 

caninum expressa as enzimas NcGR e NcPrx no citosol. NcPrx pode atuar como um biossensor redox no citosol 

de taquizoítas de N. caninum. GSSG: glutationa oxidada; GSH: glutationa reduzida; MB: azul de metileno; TBO: 

azul de toluidina; NMB: novo azul de metileno; DMMB: 1,9-dimetil-azul de metileno. 
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Dessa forma, tanto uma peroxidase, NcPrx, como um importante componente do 

sistema glutationa, NcGR, foram descritos no parasita através dos resultados aqui apresentados. 

Por outro lado, ainda resta investigar se essas enzimas exercem funções essenciais para o 

controle redox e virulência do parasita ou se suas funções podem ser completamente ou 

parcialmente compensadas pela ação de outras enzimas do sistema redox. Dessa forma, NcGR 

e NcPrx são potenciais candidatos para estudos envolvendo nocaute em N. caninum. Apesar 

dessas perguntas não terem sido respondidas no presente estudo, exploramos e padronizamos 

técnicas importantes para avaliar novas drogas/fármacos/compostos em N. caninum. 

Primeiramente, através da determinação dos parâmetros cinéticos de NcGR poderemos avaliar 

o efeito de outras drogas e/ou compostos nessa enzima bem como futuramente utilizar sua 

estrutura tridimensional no processo de drug design para elencar novos candidatos. Segundo, 

Prx é um importante biomarcador redox em células de mamíferos, bactérias e 

leveduras(POYNTON; HAMPTON, 2014b). Nesse sentido, NcPrx demonstrou-se sensível ao 

peróxido de hidrogênio em N. caninum podendo ser uma ferramenta interessante para avaliar 

flutuações redox no parasita frente ao tratamento com drogas, requerendo futuros estudos para 

investigar seu papel como biomarcador. Além disso, é válido investigar NcPrx como uma 

vacina em modelos animais, já que estudos mostram que Prx em T. gondii é capaz de gerar 

atividade imunológica protetora (MARSHALL et al., 2011; FEREIG; NISHIKAWA, 2016; 

FEREIG et al., 2017). Por fim, os dados apresentados no Capítulo 3 nos ajudaram a 

compreender de que forma podemos manipular o ambiente redox do parasita e da célula 

infectada para inibir a invasão e proliferação de N. caninum (Figura 6), contribuindo para o 

desenvolvimento de novas estratégias no tratamento da neosporose. 
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Figura 6. Efeitos do H2O2, rNcPrx (não reduzida e reduzida) e rNcGR na invasão e proliferação de N. caninum em células Vero. (A) O tratamento de taquizoítas com H2O2 nas 

concentrações de 100 e 1000 µM inibiu e na concentração de 10 µM estimulou a invasão de N. caninum. O IC50 de H2O2 da inibição da proliferação de N. caninum em células 

Vero foi de 320 µM. (B) rNcPrx não reduzida inibiu a invasão e a proliferação de N. caninum. (C) rNcPrx reduzida estimulou a invasão e inibiu a proliferação de N. caninum. 

(D) rNcGR estimulou a invasão e inibiu a proliferação de N. caninum.  
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4. CONCLUSÕES 

                As enzimas recombinantes NcPrx e NcGR obtidas a partir da clonagem e expressão 

heteróloga apresentaram a identidade confirmada por espectrometria de massas. 

A enzima rNcGR apresentou perfil cinético michaeliano (Km(GSSG):0.10 ± 0.02 mM; 

kcat(GSSG): 0.076 ± 0.003 s-1; Km(NADPH):0.006 ± 0.001 mM; kcat(NADPH): 0.080 ± 0.003 s-1). 

A atividade de rNcGR foi inibida pelos corantes fenotiazínicos (IC50 (MB): 2.1 ± 0.2 μM, 

IC50(DMMB): 11 ± 2 μM, IC50(NMB): 0.7 ± 0.1 μM, e IC50(TBO): 0.9 ± 0.2 μM) sugerindo um possível 

mecanismo de ação dessas moléculas em N. caninum. 

N. caninum expressa as enzimas NcGR e NcPrx no citosol, sugerindo que exerçam suas 

funções antioxidantes nesse compartimento do parasita. 

rNcPrx desempenha função antioxidante e peroxidase in vitro e sofre dimerização 

proporcional à concentração de H2O2. 

Em taquizoítas intracelulares e egressos, a enzima NcPrx responde ao H2O2 sofrendo 

dimerização, sugerindo que esteja envolvida no clearance de H2O2 no citosol e que seja um 

sensor redox em N. caninum. 

Altas concentrações das enzimas recombinantes NcPrx (reduzida) e NcGR ou baixos 

níveis de H2O2 favorecem a invasão de N. caninum na célula Vero, ao passo que o ambiente 

oxidativo (altas concentrações de H2O2 ou NcPrx não reduzida) inibem.  

A proliferação de N. caninum é inibida tanto pela presença das enzimas antioxidantes 

rNcGR e rNcPrx como do H2O2. 

H2O2 inibiu a proliferação do parasita em uma menor concentração (IC50: 320 µM) 

quando comparado com a citotoxicidade em células Vero (CC50: 586 µM), resultando em um 

índice de seletividade positivo (1.8).   
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