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1 . Introdução 

O Trypanosoma cruzi é um flagelado da Ordem Kinetoplastida, Família 
Trypanosomatidae, caracterizado pela existência de um único flagelo e do cinetoplasto, 
uma organela contendo DNA e localizada na mitocôndria. A identificação do T.cruzi 
não oferece problema, pelo fato de o seu cinetoplasto ser volumoso, excedendo os 
limites da membrana parasitária, detalhe morfológico que o diferencia do outro único 
tripanossomo que infecta o homem em alguns países da América do Sul e Central, o 
Trypanosoma rangeli. 

Em seu ciclo, o T.cruzi apresenta três formas evolutivas, as quais são identificadas 
morfologicamente pela posição do cinetoplasto com relação ao núcleo da célula e à 
emergência do flagelo. No tripomastigota (estágio infectante do parasito) o cinetoplasto 
situa-se na parte posterior do flagelado, em posição terminal ou subterminal, e o flagelo 
emerge da chamada bolsa flagelar, de localização próxima ao cinetoplasto; nos epimastigotas 
(formas de multiplicação do parasita no vetor ou em cultura) o cinetoplasto e a bolsa 
flagelar estão em posição anterior ao núcleo; por fim, os amastigotas (estágios evolutivos 
que se multiplicam dentro das células hospedeiras) são organismos arredondados que 
apresentam inconspícuos flagelos. 

2. Morfologia 

O T.cruzi possui organelas, que normalmente são encontradas em células 
eucarióticas, e algumas outras estruturas que lhe são próprias. A mitocôndria é tubular e 
apresenta as típicas cristas e DNA que são características dessa estrutura. Uma especificidade 
do T.cruzi é que, ao contrário do que acontece nas células eucarióticas, o DNA não está 
distribuído ao longo da mitocôndria e se concentra no cinetoplasto (k-DNA). Cerca de 20-
25% do total de DNA da célula mostra-se como rede fibrosa constituída por moléculas 
organizadas em mini-círculos e maxi-círculos. Embora cerca de 20.000-25.000 mini-círcu¬ 
los estejam presentes no cinetoplasto, o papel desenvolvido pelo k-DNA não é bem 
conhecido, ainda que sua presença seja essencial à viabilidade dos estágios evolutivos do 
T.cruzi. 



O flagelo do T.cruzi é similar àqueles encontrados em outros tripanossomatídeos 
e se exterioriza através do reservatório ou bolsa flagelar, uma peculiar invaginação por 
meio da qual o parasita ingere nutrientes do meio externo. A sua adesão à membrana 
celular faz-se mediante um mecanismo peculiar que envolve a justaposição de "clusters" 
de partículas presentes nas superfícies de contato do flagelo com o corpo do parasita. Um 
citoesqueleto formado por micro-túbulos subpeculiares participa de funções importantes, 
tais como o processo de diferenciação dos diferentes estágios evolutivos e motilidade. 
Como foi mencionado, além das organelas que lhe são próprias, também se encontra no 
T.cruzi outras estruturas presentes em células eucarióticas, tais como o complexo de 
Golghi, retículo endoplasmático e ribossomos. 

3. Variações intra-específicas 

O T.cruzi não é uma população homogênea e está constituída por diferen
tes cepas que circulam, na natureza, entre o homem, vetores, animais domésticos 
e reservatórios silvestres. Os tripanossomos sangüíneos, por exemplo, apresentam 
fenômeno de polimorfismo, caracterizado pela existência de formas delgadas e 
largas que, respectivamente, predominam em diferentes cepas do T.cruzi. Essas 
populações possuem comportamento diverso no que se refere a curvas de 
parasitemia, interação com células hospedeiras e resposta imune do hospedeiro. 
Estudos experimentais mostraram a existência, na natureza, de cepas resistentes 
e sensíveis às drogas nitroheterocíclicas, que estão sendo utilizadas no tratamento 
específico de pacientes chagásicos. Além desses parâmetros biológicos, mais re
centemente foram introduzidos métodos que permitem caracterizar cepas de T.cruzi 
ao nível molecular. Assim, têm sido empregados, na taxonomia do T.cruzi, mé
todos baseados em lectinas com diferentes especificidades de carboidratos, carac
terização de isoenzimas (zimodemas), clivagem de mini-círculos de k-DNA por 
enzimas de restrição (schizodemas). 

4. Ciclo evolutivo do T.cruzi no vetor 

Os transmissores do T.cruzi são insetos estritamente hematófagos. Ao ser ingerido 
pelo vetor, o T.cruzi passa por uma seqüência irreversível de transformações ao longo do 
tubo digestivo do inseto. Desse modo, as formas sangüíneas ingeridas transformam-se em 
formas arredondadas e em epimastigotas; passando ao intestino médio, processa-se a 
multiplicação dos epimastigotas, que em geral se perpetua por toda a existência do 
vetor; finalmente, os epimastigotas atingem o reto, onde se diferenciam em tripomastigotas 
metacíclicos, que são eliminados com as dejeções do inseto. 

O processo de eliminação dos tripomastigotas pelo vetor tem sido estudado atra
vés de microscopia eletrônica. Essas investigações evidenciaram que, ao atingirem o reto, 
epimastigotas e tripomastigotas ficam frouxamente aderidos ao epitélio da glândula retal, 
sendo expulsos junto com as fezes e a urina durante ou após o repasto sangüíneo. Essa 
eliminação dos estágios evolutivos do T.cruzi faz-se pelo fluxo da fase líquida do sangue 
ingerido pelo inseto, que, segundo alguns autores, participaria também do processo de 
diferenciação de epimastigotas para tripomastigotas. 



O ciclo evolutivo do T.cruzi no vetor é influenciado por vários fatores, tais como: 
a espécie do inseto, a cepa do parasita, número de parasitas ingeridos e fatores ambientais. 
Alguns triatomíneos são, parcial ou totalmente, refratários à infecção pelo T.cruzi, fenô
meno que tem sido atribuído à presença, no tubo digestivo do inseto, de um fator 
hemolítico, que lisa as hemácias e reduz a população parasitária. Os triatomíneos trans
missores do T.cruzi podem ser infectados ocasionalmente com um tripanossomatídeo 
monoxênico (flagelado encontrado em insetos e que possui um único hospedeiro), o 
Blastocrithidia triatomae, o qual é transmitido através de formas císticas por coprofagia 
ou canibalismo. Esses flagelados atingem o trato digestivo e as glândulas de Malpighi dos 
insetos, aumentando a sua mortalidade e diminuindo de modo significativo a reprodução. 
A implicação prática desse parasitismo é que a contaminação de criações de triatomíneos 
pela Blastocrithidia afeta o desenvolvimento da colônia e, em certas circunstâncias, dá 
origem a falsos positivos xenodiagnósticos. 

5. Ciclo evolutivo do T.cruzi no hospedeiro vertebrado 

Qualquer que seja o mecanismo de transmissão do T.cruzi no hospedeiro verte
brado, o tripomastigota tem necessariamente de penetrar uma célula a fim de cumprir o 
seu ciclo evolutivo. Esse estágio infectante do T.cruzi é bastante ubiqüitário e se introduz 
em uma gama de células e tecidos: musculatura lisa e estriada, macrófagos, células epiteliais, 
fibroblastos. Após a penetração na célula hospedeira, o tripomastigota se diferencia em 
amastigota, que, após período de latência de 20 a 30 horas, inicia o seu processo de 
divisão binária intracelular, o qual ocorre a cada 12 horas. O número de amastigotas 
intracelulares varia entre limites de 50 a 500, dependendo do tamanho da célula hospe
deira, das características da cepa do T.cruzi e do número de tripomastigotas que 
concomitantemente se interioriza na célula. Uma vez esta preenchida, os amastigotas 
transformam-se em tripomastigotas. A existência de um estágio intermediário no proces
so de diferenciação amastigota/tripomastigota é controverso, embora já exista na literatu
ra referência ao encontro através de microscopia eletrônica de epimastigotas. 

A célula parasitada rompe-se e libera os tripomastigotas que infectam células vizi
nhas ou caem na corrente circulatória, disseminando-se para peneirar em células de dife
rentes órgãos e tecidos, repetindo-se nelas o ciclo acima descrito. Esse aumento 
exponencial do número de tripomastigotas circulantes e de células parasitadas pode 
levar à morte do hospedeiro ou, como ocorre na grande maioria dos pacientes, instala-se 
uma resposta imune que controla gradativamente a proliferação parasitária. Portanto, a 
parasitemia patente detectável pelo exame de sangue a fresco dá lugar à fase crônica, na 
qual a parasitemia é subpatente e só detectável por exames parasitológicos. A fase crôni
ca se caracteriza, além da parasitemia subpatente, pela ausência de cura espontânea e 
inexistência de reagudização. O recrudescimento da parasitemia nessa fase pode, entre
tanto, ocorrer em circunstâncias que induzam imunossupressão no hospedeiro, tais como 
administração de imunossupressores para tratamento de enfermidades não relacionadas à 
doença de Chagas, transplante de órgãos e AIDS. 

Um aspecto particular do ciclo evolutivo do T.cruzi em gambás (Didelphis 
marsupialis), importantes reservatórios silvestres desse parasita, foi recentemente des
coberto pela Dra. Maria Deane da Fundação Oswaldo Cruz. O estudo detalhado desses 



animais mostrou a presença de epimastigotas e tripomastigotas metacíclicos na luz das 
glândulas anais, à semelhança do que ocorre no tubo digestivo dos vetores de T.cruzi. 
Como os parasitas estão situados em um sítio no qual se encontra a substância odorífera 
ejetada pelos gambás em situações de estresse, tem sido sugerida a possibilidade de que 
esses animais possam ter participado de vários surtos de doença de Chagas aguda, nos 
quais a infecção por via oral foi implicada. Nesse particular, existem sólidas evidências de 
que a transmissão tenha acontecido através de alimentos contaminados por dejeções de 
triatomíneos ou da substância odorífera dos marsupiais. 

6. Interação T.cruzi-célula hospedeira 

Tripomastigotas de T.cruzi são ubiqüitários e invadem inúmeras células in vitro e 
in vivo. Uma interação peculiar ocorre entre estágios evolutivos do parasita e macrófagos. 
Epimastigotas fagocitados por macrófagos são destruídos, ao passo que tripomastigotas 
oriundos do sangue do hospedeiro vertebrado, vetor ou cultura de tecido são interiorizados 
e cumprem o ciclo evolutivo já descrito. No entanto, quando os macrófagos estão ativados 
e os tripomastigotas estão opsonizados (ou seja, apresentam anticorpos específicos na 
membrana) processa-se também a destruição dos parasitas. Isso significa que macrófagos 
têm dualidade de comportamento, podendo ser, segundo as circunstâncias, células hos
pedeiras na quais o T.cruzi se multiplica, ou células da resposta imune, que controla a 
proliferação do parasita. 

Embora no seu conjunto o T.cruzi apresente a possibilidade de ser considerado 
como um parasita ubiqüitário, algumas cepas mostram preferências ou "tropismos" por 
diferentes células, como tem sido demonstrado em animais inoculados com diversas ce
pas e examinados na fase aguda da infecção. Estudos experimentais revelaram que algu
mas cepas de T.cruzi parasitam preferencialmente macrófagos do baço e fígado do 
hospedeiro, ao passo que outras populações "não-macrofagotrópicas" multiplicam-se 
predominantemente na musculatura lisa e estriada, inclusive do coração. 

A interiorização dos tripomastigotas de T.cruzi e m macrófagos processa-se por 
fagocitose mediada por receptores da membrana plasmática da célula hospedeira. A 
penetração nas demais células também ocorre por um complexo processo de endocitose, 
que culmina na formação intracelular de um vacúolo fagocitário, no qual está contido o 
parasita. Curiosamente, mecanismo idêntico de interiorização foi descrito para células 
musculares cardíacas expostas ao T.cruzi, nas quais esse processo também é acompa
nhado de formação de vacúolos fagocitários, onde estão seqüestrados os parasitas. Expe
rimentos de microscopia eletrônica mostram a existência de fagolisosomas resultantes da 
fusão do vacúolo fagocitário com lisosomas, inclusive nas células musculares. 

Os tripomastigotas transformam-se em amastigotas e somente iniciam sua multi
plicação na célula após escaparem do vacúolo fagocitário e passarem ao citosol. Experi
ências in vitro mostram que, duas horas após a infecção, cerca de 70% dos parasitas já 
romperam a membrana do vacúolo e estão livres no citosol. Uma série de trabalhos 
extremamente interessantes identificou o mecanismo pelo qual se rompe a membrana 
do fagolisosoma, liberando os amastigotas e estágios intermediários do T.cruzi. Baseados 
no fato de que amastigotas secretam in vitro uma hemolisina ativa em pH 5.5 e que o 
pH dos vacúolos de onde se liberam esses estágios evolutivos do T.cruzi é normalmente 



abaixo de pH 6.0, os pesquisadores sugeriram que essa substância poderia estar envolvi
da no processo de escape dos parasitas. Experimentos in vitro em cultura de tecido 
mostraram que a adição de substâncias básicas às células infectadas inibia o escape dos 
parasitas quando o pH dos fagolisosomas era elevado para 6.2. A proteína citotóxica foi 
isolada (Tc-TOX) no seu processo de caracterização, verificando-se que sua estrutura 
apresenta certa homologia com a perforina, substância presente em linfócitos citotóxicos. 

Na célula hospedeira, a interiorização do T.cruzi não é fenômeno puramente 
aleatório e depende, pelo menos em parte, do mútuo reconhecimento mediado por 
receptores e moléculas presentes na membrana. Curiosamente, componentes da mem
brana parasitária podem, ao invés de facilitar a interiorização, inibir a interação com a 
célula parasitária. Por exemplo, a tripsinização de formas sangüíneas do T.cruzi remo
ve uma glicoproteína de 90 kDa, que resulta de um significativo aumento da infecção 
por macrófagos, fenômeno característico da presença de um "fator anti-fagocitário" nos 
tripomastigotas circulantes que permitiria a evasão dos parasitas da resposta imune 
celular. A presença de receptores para tripomastigotas de T.cruzi em células não-
fagocitárias foi detectada quando se demonstrou que anticorpos contra uma glicoproteína 
de 85 kDa (Tc85) inibia parcialmente a penetração dos parasitas nas células. Outros 
receptores foram identificados, inclusive fibronectina, uma glicoproteína presente em 
membranas celulares. 

Aspecto interessante da biologia celular do T.cruzi é sua capacidade de produzir 
enzimas que participam do processo de infecção das células. Parcela significativa da 
população de tripomastigotas sangüíneos, que emerge das células, produz neuroaminidase, 
enzima que remove ácido das membranas celulares. Os parasitas podem ser classificados, 
portanto, como Na+ e Na-, de acordo com a presença da neuroaminidase na sua membra
na. Curiosamente, a neuroaminidase aparenta exercer controle negativo em relação à 
interação dos parasitas com células, já que as formas sangüíneas do T.cruzi Na+ são 
significativamente menos interiorizadas que as Na-. Dados publicados mostram que o 
ácido siálico desempenha papel importante na interiorização do T.cruzi em células não 
fagocitárias. Interessa observar que os tripomastigotas não sintetizam ácido siálico, suge
rindo assim que a sialização dos parasitas depende de fonte exógena. Trabalhos mais 
recentes demonstraram que, no processo de multiplicação e ruptura da célula hospedei
ra, uma trans-sialidase presente na superfície dos tripomastigotas retira ácido siálico de 
macromoléculas, oriundas provavelmente da destruição celular, e o transfere para um 
receptor na membrana do T.cruzi (Ssp-3). 

Esses dados, sobretudo os relacionados ao papel da neuroaminidase e trans-sialidase, 
revelam que o ciclo evolutivo do T.cruzi no hospedeiro vertebrado constitui processo 
complexo de mútuo reconhecimento entre a célula hospedeira e o estágio infectante. 
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