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Região delgada da junção cauda-corpo da
cercária do Schistosoma mansoni contendo
a vesícula excretora. A eliminação da cauda
desencadeia processos morfológicos e
moleculares que levam à transformação
cercária-esquistossômulo.
Fonte: Howells et al. (1974).

Bioquímica de
Schistosoma mansoni

Este capítulo, sobre aspectos da bioquímica de Schistosoma mansoni, encontra-se dividido em três partes.
A primeira refere-se ao seu metabolismo geral, incluindo biomoléculas de S. mansoni e metabolismo de
glucídeos, lipídeos, proteínas e glicoconjugados. A segunda refere-se à estrutura molecular da espécie,
especificidades e funções das proteases relevantes para a sua manutenção, incluindo aspectos sobre a
liberação do miracídio do ovo, penetração da cercária no hospedeiro, sua transformação em esquistossômulo
e seu escape da ação destrutiva do hospedeiro e, finalmente, informações sobre as proteases envolvidas na
digestão do verme adulto. A terceira parte trata da bioquímica da reprodução do helminto: fenômenos
relacionados com o amadurecimento sexual, mediadores químicos, receptores e vias de transdução de sinais
do parasito adulto. A parte referente à biologia molecular será tratada no capítulo 7.
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METABOLISMO
Até recentemente, grande parte da informação relativa ao metabolismo de esquistossomos era
obtida a partir de abordagens baseadas principalmente na bioquímica mais tradicional, isto é, aquela
que envolvia experimentos funcionais. Esses experimentos visavam medir diretamente em
homogeneizados, ou em frações obtidas por centrifugação diferencial, as atividades das enzimas que
participam das várias vias e ciclos metabólicos, assim como a purificação de produtos relevantes.
Embora tenha sido possível reconstruir parcialmente um perfil bioquímico dos esquistossomos, muitas
questões fundamentais ainda permanecem sem respostas conclusivas. Por exemplo, o parasito é capaz
de realizar metabolismo aeróbio em todos os seus estádios? Em que circunstâncias? Quais metabólitos
são importantes na regulação das vias do próprio microrganismo? Por que S. mansoni não consegue
realizar síntese ‘de novo’ de ácidos graxos e de esteróis? Quais produtos do hospedeiro são essenciais
para os esquistossomos? Como é controlado bioquimicamente o desenvolvimento e o amadurecimento
sexual dos parasitos? E assim por diante.
As principais dificuldades dos experimentos bioquímicos decorrem da complexidade do ciclo de vida
do parasito e de sua manutenção no laboratório. Ademais, até hoje não foi possível estabelecer culturas
de linhagens de células de S. mansoni. Tal situação necessariamente restringe uma pesquisa mais canônica,
em virtude da escassez de material (massa de parasitos), o que por seu turno prejudica a caracterização
fina de enzimas ou produtos de interesse. Em conseqüência, à diferença de nematóides de vida livre como
C. elegans, tem-se ainda um quadro incompleto da bioquímica de S. mansoni.
No entanto, avanços técnicos na área de Biologia Molecular viabilizaram a análise sistemática do
genoma do parasito. Resultados recentes, obtidos por vários consórcios de laboratórios realizando a
seqüência do genoma de S. mansoni, produziram um banco de dados que atualmente cobre
aproximadamente 92% do transcriptoma de S. mansoni (Verjovski-Almeida et al., 2003). Esse banco
passou a constituir um importante acessório e permitiu a adoção de uma nova estratégia na qual o
genoma fornece dados valiosos que complementam a pesquisa da bioquímica de S. mansoni. Além deste
projeto, a Rede Genoma de Minas Gerais vem trabalhando na geração de aproximadamente 70 mil etiquetas
de seqüências expressas (ESTs), que serão importantes na montagem do genoma do parasito e na elucidação
dos genes existentes (Oliveira, Rodrigues & Romanha, 2004).
Esse capítulo já se beneficia dessa ferramenta e os dados apresentados adiante procurarão combinar
evidências compiladas a partir dessas duas fontes de informação.
É preciso ressaltar também que algumas vias metabólicas em S. mansoni, como por exemplo, aquelas
envolvendo os aminoácidos foram muito pouco investigadas nesse parasito e, portanto, juntamente com
algumas outras vias minoritárias, serão brevemente mencionadas ao final do capítulo.
Os vermes adultos de S. mansoni vivem durante muitos anos nas veias do mesentério porta-hepático
do hospedeiro definitivo. Este é o estádio mais longevo do parasito, o que do ponto de vista metabólico leva
a ponderações sobre a obrigatoriedade de uma estreita relação parasito-hospedeiro. Em outras palavras, a
viabilidade dos vermes adultos em seu hospedeiro estabelece uma grande dependência daqueles no que
tange ao aporte de nutrientes e ao modo pelos quais estes são utilizados metabolicamente.
Entretanto, este não é o caso das formas de vida livre de S. mansoni, isto é, as cercárias e os
miracídeos, que, vivendo mesmo que brevemente na água doce, necessariamente exibem auto-suficiência
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no contexto de obtenção de energia através das reações metabólicas. Como será visto, a diferença entre os
hábitats nos estádios de S. mansoni pode ser um fator evolutivamente determinante no condicionamento
metabólico dos organismos.
Considerando primeiramente o meio ambiente no qual vivem os vermes adultos, as seguintes
observações são pertinentes. Por um lado, a veia porta drena o sangue a partir do estômago, baço,
pâncreas e intestino, sendo, portanto, rica em nutrientes. No entanto, o sangue já se encontra parcialmente
desoxigenado e somente contribui com cerca de 50% a 55% de oxigênio para o suprimento hepático.
Assim, os parasitos encontram um ambiente nutritivo rico, porém relativamente pobre em oxigênio.
Durante a evolução, essa situação pode ter condicionado o metabolismo energético dos vermes adultos
e determinado, por seleção natural, um catabolismo com características predominantemente anaeróbicas.
De fato, esse estádio do parasito apresenta glicólise anaeróbica com excreção substancial de ácido lático
diretamente na circulação sangüínea. Essa excreção é tão intensa que pode ser facilmente observada in
vitro. Em poucos minutos, os vermes adultos incubados em meio contendo vermelho de fenol produzem
a viragem do indicador na vizinhança imediata da membrana, revelando prontamente um halo amarelo
ao redor dos organismos.
Em se tratando de parasitos com alta demanda energética, principalmente as fêmeas maduras, que
produzem cerca de 300 ovos por dia, a glicólise anaeróbica exige um aporte de glicose compatível. Em
outras palavras, nesse contexto é preciso considerar-se também o transporte de glicose através das
membranas do tegumento dos vermes adultos.

Transporte de Glicose
De uma forma geral, nos vermes adultos, o transporte de moléculas pequenas como monossacarídeos
e aminoácidos ocorre principalmente através das membranas do tegumento. A glicose e outros
componentes do sangue podem desempenhar papéis acessórios no estímulo da formação da dupla
camada lipídica da superfície do tegumento que imediatamente sucede à transformação das cercárias
(Skelly & Shoemaker, 2000).
No caso da glicose, há um intenso transporte que pode atingir taxas equivalentes a 15% a 25% do
peso seco dos vermes (Camacho & Agnew, 1995). Em valores absolutos, experimentos cuidadosos, utilizando
vermes vivos, em sistema com fluxo constante de meio de cultura que se aproxima da situação real,
revelaram um valor de taxa de incorporação de glicose por vermes adultos de 0,656 pmol/mg de proteína/
min, com base num traçador radioativo consistindo de 3H-2-desoxiglicose.
Curiosamente, esse valor representa cerca da metade da incorporação de glicose daquela observada
em S. haematobium e S. bovis (Camacho & Agnew, 1995). Para fins comparativos, um cálculo aproximado
baseado no valor acima, levando-se em conta um volume de 0,0628 mm3 de uma fêmea madura de S.
mansoni e um volume globular médio de hemácias de 90 fL (femtolitros), revela que a incorporação de
glicose por S. mansoni é cerca de duas mil vezes maior do que aquela das hemácias. Essa elevada taxa
de incorporação de glicose equivale àquela de um tumor de crescimento rápido.
Apesar de os vermes adultos possuírem um tubo digestivo, a entrada de pequenas moléculas, como
monossacarídeos e aminoácidos, se dá por via transtegumentar. Não há, entretanto, um transporte ativo
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de glicose pelos esquistossomos. O transporte da glicose através da dupla camada lipídica dos vermes
adultos ocorre por difusão facilitada mediado por transportadores de glicose (Cornford et al., 1988). Os
transportadores de glicose bem caracterizados, até o momento, em S. mansoni e S. japonicum, são o
SGTP1 e SGTP4 (Schistosome glicose transporter 1 e 4) (Skelly & Shoemaker, 1996; Skelly et al., 1994;
Jiang et al., 1996). SGTP1 localiza-se na membrana basal do tegumento e nas suas pregas, ao passo que
SGTP4 foi encontrado exclusivamente na face externa do tegumento e nas vesículas membranosas no
interior do citoplasma das células sinciciais do tegumento. Os transportadores de glicose exibem
estereoespecificidade para D-glicose, possuem especificidade relativamente baixa para hexoses e independem
de sódio (Skelly et al., 1994).
Resultados anteriores à caracterização molecular dos transportadores de glicose de S. mansoni
mostraram que existem diferenças, entre vermes machos e fêmeas, nas taxas de transporte de glicose
(Cornford et al., 1988). Experimentos in vitro mostraram que machos acasalados exibiram uma taxa de
transporte significativamente mais baixa do que as fêmeas acasaladas. Isso pode estar relacionado à
maior demanda energética das fêmeas adultas. No entanto, verificou-se que há diferenças também entre
as constantes de afinidade dos transportadores, o que sugere a existência de distintos sistemas de transporte.
É provável, entretanto, que as distintas taxas de transporte sejam conseqüências apenas do número e da
distribuição das moléculas transportadoras.
Como o verme macho possui uma área superficial maior que a fêmea, além de encobri-la parcialmente
no canal ginecóforo, já se sugeriu que a fêmea recebe a glicose e outras pequenas moléculas indiretamente,
isto é, através do macho (Cornford et al., 1988). Essa sugestão partiu de experimentos nos quais os vermes
carregados com glicose radioativa eram capazes de mediar o transporte vetorial no sentido macho  fêmea.
Contudo, para comprovar esse modelo, há necessidade de mais evidências, uma vez que já foi demonstrado
que as fêmeas isoladas são capazes de absorver glicose e aminoácidos eficientemente (para mais detalhes,
ver a parte referente ao desenvolvimento sexual). Ademais, não há dados sobre possíveis diferenças estruturais
entre transportadores de glicose de machos e fêmeas já caracterizados. Interessantemente, a glicose parece
modular também a incorporação de outros nutrientes, tais como adenina, adenosina, arginina, colina histidina
e lisina (Cornford & Fitzpatrick, 1992).
Curiosamente, o transporte de glicose em S. mansoni parece independer de insulina. Experimentos
demonstraram que concentrações relativamente altas de insulina não afetaram a taxa de incorporação de
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I tampouco se ligou ao parasito de modo específico

(Clemens & Basch, 1989). Assim, é possível que o transporte de glicose através do tegumento constitua
um processo predominantemente limitado pela disponibilidade do soluto glicídico e pela saturação dos
transportadores. Apesar de o transporte de glicose por S. mansoni independer de um hormônio classicamente
associado à incorporação de glicose e de aminoácidos, é possível que outros mediadores tenham um
papel fisiológico nesse processo. Por exemplo, experimentos mostraram que em S. haematobium e S.
bovis a acetilcolina aumentou em cerca de 60% o transporte de glicose atuando em receptores presentes na
superfície dos parasitos (Camacho & Agnew, 1995). Receptores nicotínicos para a acetilcolina foram
recentemente caracterizados em S. haematobium (Bentley et al., 2004; Jones et al., 2002). No entanto, não
se sabe se esse sistema colinérgico é fisiologicamente importante para S. mansoni, já que não houve
incremento na taxa de transporte de glicose em resposta a acetilcolina.
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Transporte e Metabolismo de Aminoácidos
Aminoácidos são também transportados intensamente através das membranas tegumentares. O
aminoácido tirosina, por exemplo, um dos principais constituintes das proteínas da casca do ovo, é
intensamente transportado através do tegumento do verme macho. Mostrou-se que a taxa de transporte
aumenta quando o verme macho se encontra acasalado, o que indica que existe um transporte de
aminoácido do macho para a fêmea, como sugerido no caso da glicose (Haseeb, 1998).
Embora existam publicações sobre a incorporação de aminoácidos em S. mansoni (Cornford &
Oldendorf, 1979), ainda não há maiores detalhes sobre a natureza dos transportadores, exceto a descrição
do homólogo SPRM1, descrito por Mastroberardino et al. (1998) e por Pfeiffer et al. (1998).
Na literatura médica, não há descrições sobre o destino metabólico dos aminoácidos. Algumas reações
de transaminação serão discutidas mais adiante, quando tratarmos do ciclo de Krebs. Na ausência de dados
sobre as vias individuais de catabolismo dos aminoácidos, torna-se difícil avaliar, do ponto de vista de
excreção do excesso de nitrogênio, se os esquistossomos são amonotélicos, ureotélicos ou uricotélicos.
Admitindo-se que os processos de desaminação em S. mansoni gerem produtos excretados via ciclo da
uréia, cabe a pergunta sobre a existência das enzimas envolvidas nesse processo. A primeira reação
relevante do ciclo da uréia é aquela catalisada pela carbamoil fosfato sintetase, que, embora rigorosamente
não faça parte do ciclo da uréia, é essencial na condensação e ativação do NH4+ e HCO3- para formar
carbamoil fosfato, consistindo assim em reação comprometida do ciclo que ocorre nas mitocôndrias. A
atividade de carbamoil fosfato sintetase já foi detectada em S. mansoni (Hill et al., 1981) e ESTs (expressed
sequence tag = etiqueta de seqüência expressa) do gene dessa enzima estão amplamente representados
no banco de dados do transcriptoma. Sobre as outras enzimas, ornitina-transcarbamilase,
argininossuccinato-sintetase, argininossuccinase e arginase, não há dados funcionais na literatura. No
banco de ESTs, a enzima arginosuccinase não está representada. Assim, não é possível concluir se o ciclo
da uréia é operacional, em S. mansoni.

Glicólise
A via glicolítica consiste na degradação seqüencial da glicose, gerando como produto final o ácido
lático. As reações dessa via são catalisadas pelas enzimas hexoquinase, fosfoglicose-isomerase,
fosfofrutoquinase, aldolase triose-fosfato-isomerase, gliceraldeído-3-fosfato-desidrogenase, fosfogliceratoquinase, fosfoglicerato-mutase, enolase e piruvato-quinase.
Sendo S. mansoni um fermentador homolático, a última etapa dessa via consiste na conversão do
piruvato em ácido lático pela lactato-desidrogenase. Nessa última reação, NAD+ é regenerado, preservando
dessa maneira o poder oxidativo da coenzima que é utilizada ao longo das reações da glicólise.
As enzimas estão representadas no banco de ESTs ou no transcriptoma de S. mansoni (VerjovskiAlmeida, et al., 2003). Dentre essas enzimas, algumas foram purificadas ou clonadas e expressas e as
suas estruturas, bem como as propriedades cinéticas, foram analisadas. Cumulativamente, esses resultados
indicam que a glicólise nesse parasito ocorre de forma canônica.
Interessantemente, no transcriptoma de S. mansoni há também várias ESTs anotadas para a enzima
álcool-desidrogenase. Esta enzima, juntamente com a coenzima NADH, reduz o acetaldeído, formando
etanol de acordo com as seguintes reações: piruvato  acetaldeído  etanol. Por seu turno, o acetaldeído
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é formado pela descarboxilação do ácido pirúvico pela enzima piruvato-descarboxilase. ESTs homólogos
a piruvato-descarboxilase também estão abundantemente presentes no transcriptoma de S. mansoni, de
modo que, potencialmente, o parasito poderia também produzir NAD+ durante a glicólise, mediante redução
a etanol. Nesse contexto, é plausível também a hipótese de que, no caso de ingestão de álcool pelos
indivíduos infectados por S. mansoni, a enzima álcool-desidrogenase do parasito possa atuar convertendo
o etanol a acetaldeído. Como a reação etanol  acetaldeído é plenamente reversível, a formação de
acetaldeído dependeria somente da constante de equilíbrio da reação resultante das massas dos reagentes.
Entretanto, na literatura sobre S. mansoni não há dados funcionais e cinéticos dessa enzima.
Apesar de na glicólise haver relativamente pouca eficiência na produção de moléculas de ATP (2 ATPs
são formados por mol de glicose, em comparação com o metabolismo aeróbico, pelo qual são produzidos
38 moléculas de ATP/mol de glicose), do ponto de vista de aporte energético os parasitos, com a sua
demanda constante de ATP, principalmente para o processo de ovogênese, estão perfeitamente adaptados
à anaerobiose. Isso ocorre porque na glicólise a produção de ATP é cerca de cem vezes mais rápida do que
pela oxidação fosforilativa. Esta é uma situação homóloga àquela do músculo em exercício, cujo ATP é
regenerado quase que inteiramente por meio de glicólise. Assim, desde que haja uma quantidade suficiente
de glicose na circulação sangüínea, a glicólise de S. mansoni representa para os parasitos uma estratégia
evolutiva muito bem-sucedida. É oportuno mencionar que, quando as cercárias transformam-se em
esquistossômulos, ocorre uma transição rápida do metabolismo energético (ver transformação da cercária).
Enquanto que as cercárias lançam mão de metabolismo aeróbico (que parece ser característico das formas
de vida livre de S. mansoni), os esquistossômulos são predominantemente anaeróbicos. Essa transição
parece ocorrer principalmente em função da incubação dos esquistossômulos na presença de glicose
(Horemans, Tielens & Van Den Bergh, 1992). Ademais, as duas vias, aeróbica e anaeróbica, parecem estar
segregadas anatomicamente nas cercárias. A via da glicólise parece estar restrita aos corpos das cercárias
(que vão originar os esquistossômulos após a transformação), enquanto as enzimas do ciclo do ácido
tricarboxílico se localizariam nas caudas. Desse modo, a ativação da glicólise, que depende da presença
de glicose (Horemans, Tielens & Van Den Bergh, 1992), seria deflagrada somente por ocasião da penetração
no hospedeiro (ver também transformação cercária-esquistossômulo). É possível então que, rigorosamente,
não haja uma transição metabólica, mas simplesmente a ativação da glicólise nos esquistossômulos pela
glicose do meio interno do hospedeiro. Nessa hipótese, a cercária poderia ser comparada a um foguete de
dois estágios, no qual a cauda, com o seu metabolismo aeróbico, forneceria a energia para a natação na
água doce e o corpo corresponderia a uma ogiva contendo as enzimas da via glicolítica. Esse modelo já
havia sido proposto anteriormente (Rumjanek, 1987).
Com relação ao destino do lactato gerado pelos vermes adultos, sabe-se, conforme antes mencionado,
que há uma intensa secreção do composto. Se de fato o lactato for o produto final da via anaeróbica, pode
ser então considerado um produto de excreção (ver discussão mais adiante).
No hospedeiro, o lactato pode ser aerobicamente reconvertido na glicose, por intermédio do ciclo de
Cori. Quando a gliconeogênese ocorre na mesma célula ou no mesmo órgão, pelo ciclo de Cori, passa a
constituir um ciclo fútil, isto é, sem ganho ou perda líquida de energia. No hospedeiro, entretanto, o ciclo
de Cori possui vantagens metabólicas, no sentido de que o lactato produzido no músculo é transportado
para o fígado, onde então regenera o piruvato e eventualmente o glicogênio. No entanto, nos vermes
adultos de S. mansoni, não há, a priori, vantagens evolutivas nesse ciclo. De fato, com base em
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experimentos que utilizaram substratos para várias enzimas da gliconeogênese marcadas radioativamente,
bem como bicarbonato de sódio (14C-NaHCO3), a gliconeogênese não foi detectada nesse parasito (Tielens
et al., 1991a, 1991b). Não obstante, as enzimas que participam da glicoeneogênese, isto é, glicose-6fosfatase, frutose-1,6 bisfosfatase, fosfoenol piruvato-carboxiquinase e piruvato-carboxilase, estavam
todas elas presentes nos extratos totais de vermes adultos de S. mansoni. Tais resultados chamam a
atenção para o fato de que, ao se investigar o metabolismo de S. mansoni, não basta somente se detectar
as atividades enzimáticas e daí postular a existência de ciclos e vias metabólicas. É importante estabelecer
também se as reações envolvendo as várias enzimas e substratos estão interligados de maneira funcional,
passíveis de regulação. Nesse contexto, experimentos de northern blot com mRNA extraído de vários
estádios de S. mansoni revelaram em vermes adultos a presença de vários transcritos correspondendo a
enzimas do ciclo do ácido tricarboxílico e da subunidade 1 da citocromo oxidase (Skelly et al., 1993). A
conclusão dos autores foi que os níveis de expressão relativamente altos desses transcritos sugeriam que
os vermes adultos retinham a capacidade de produzir energia através de metabolismo aeróbico. No
entanto, como se viu no caso da gliconeogênese, a simples presença das enzimas não significa que,
obrigatoriamente, elas façam parte de um ciclo coerente. Mais adiante esses pormenores serão discutidos
em maior detalhe, ao abordarmos o metabolismo aeróbico de S. mansoni.
As enzimas da glicólise de S. mansoni melhor caracterizadas permitem algumas comparações
relevantes. Dentre as enzimas da via glicolítica de S. mansoni, somente há dados estruturais e/ou cinéticos
para a hexoquinase, fosfoglicose-isomerase, fosfofrutoquinase, fosfoglicerato-quinase, triose-fosfatoisomerase, gliceraldeído-3-fosfato-desidrogenase e frutose-1,6-bisfosfato aldolase.
A hexoquinase é a primeira reação da via glicolítica e representa aquela na qual ocorre o consumo
da primeira molécula de ATP, que atua como o substrato na fosforilação da glicose na posição 6. Em geral
a hexoquinase é inibida por seu próprio produto, a glicose-6-fosfato.
As propriedades cinéticas da hexoquinase de S. mansoni já foram estudadas tanto na enzima
parcialmente purificada a partir de homogenatos totais de vermes adultos (Tielens et al., 1994), como na
proteína recombinante expressa em E. coli (Armstrong, Wilson & Shoemaker, 1996). A enzima apresenta
uma massa molecular de 52 kDa, semelhante, portanto, à maioria das hexoquinases de mamíferos.
Observou-se que o Km calculado para ATP e para glicose foi diferente quando as duas preparações da
enzima foram comparadas. Por exemplo, o Km para ATP foi mais baixo na enzima recombinante do que na
enzima parcialmente purificada, ao passo que o Km para glicose foi mais alto na recombinante. Essas
diferenças provavelmente refletem modificações pós-traducionais, tais como as glicosilações, que ocorrem
nas proteínas nativas e não nas recombinantes. Com base nos dados cinéticos pode-se concluir que a
hexoquinase de S. mansoni é semelhante à enzima de mamíferos do tipo I. A comparação das propriedades
da hexoquinase de vermes adultos com a hexoquinase de cercárias revelou-as idênticas, sugerindo que
em S. mansoni existe somente uma forma da enzima.
Da mesma forma como para a hexoquinase de mamíferos, a enzima de S. mansoni sofre inibição pelo
produto, isto é, pela glicose-6-fosfato (G-6-P). Entretanto, o Ki da G-6-P para a hexoquinase de S. mansoni é
mais alto do que para a hexoquinase de mamíferos. Este resultado sugere uma adaptação evolutiva com
respeito à enzima do parasito, no sentido de garantir um alto fluxo ao longo da via glicolítica. É interessante,
no entanto, que a sensibilidade reduzida para G-6-P da hexoquinase de S. mansoni seja semelhante àquela
de hexoquinases de células que estão realizando glicólise aeróbica intensamente.
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Os resultados obtidos com a enzima nativa indicam que existe uma alta afinidade para a glicose, um
resultado que é compatível com a atuação dessa enzima como ‘sensor’ de toda a via glicolítica, uma vez
que, para que haja formação de lactato, basta que exista glicose no meio externo. No caso de S. mansoni,
a presença de glicose no sangue do hospedeiro definitivo provavelmente constitui um importante sinal,
que regula a transição ou ativação do metabolismo aeróbico das cercárias para a glicólise dos
esquistossômulos (Horemans, Tielens & Van Den Bergh, 1992).
A reação catalisada pela enzima fosfoglicose-isomerase compreende a conversão da glicose-6-fosfato
em frutose-6-fosfato e é também caracterizada por uma estereoespecificidade absoluta. Infelizmente não
há dados recentes sobre essa enzima em S. mansoni. O trabalho original com a fosfoglicose-isomerase
(Bueding & MacKinnon, 1955). revela apenas que esta possui um Km semelhante àquela de músculo de
coelho e que, em experimentos com anticorpos policlonais, as estruturas da enzima do parasito e do
músculo de coelho parecem ser homólogas.
A etapa da glicólise envolvendo a enzima fosfofrutoquinase (PFK) corresponde ao consumo da segunda
molécula de ATP e tem interesse intrínseco para a via, uma vez que se trata da enzima marca-passo da
glicólise, passível de regulação. Ademais, no caso dos esquistossomos, a PFK é o alvo da ação de alguns
fármacos baseados no antimônio e usados inicialmente na quimioterapia da esquistossomose. Dados
estruturais (Ding, Su & Mansour, 1994), mostram que a PFK de S. mansoni possui massa molecular de 86
kDa, semelhante àquela de outros organismos, e exibe uma homologia maior com a PFK humana do que
com a PFK de H. contortus. Para estudos cinéticos, a PFK de S. mansoni foi clonada e expressa (Su et al.,
1996). Os resultados mostraram que a PFK recombinante do parasito é relativamente insensível às mudanças
de pH na faixa entre 7,5 e 9,0, além de manter a maior parte de sua atividade mesmo em pH ligeiramente
ácido. Isso sugere que, diferentemente da PFK de mamíferos, a enzima de S. mansoni talvez não tenha um
papel regulador tão destacado. Classicamente, as enzimas de mamíferos sofrem inibição por ATP e ativação
por AMP em pH neutro ou ligeiramente ácido. A PFK de S. mansoni é inibida por ATP em pH 6,9 e pH 8,0,
porém somente em concentrações de ATP relativamente altas, variando de 0,8 mM a 2 mM. Esse resultado
contrasta com a PFK de carneiro, que é completamente inibida por ATP em concentração de 0,25 mM em pH
6,9. Uma outra diferença marcante entre a PFK de mamíferos e de S. mansoni foi encontrada associada com
o efeito do citrato. Nos mamíferos o citrato potencia a inibição do ATP. Em S. mansoni, entretanto, não
houve potenciação da inibição do ATP pelo citrato, mesmo em altas concentrações.
Na célula, a regulação exercida pelo citrato constitui um importante fator regulador da glicólise. Em
mamíferos, por exemplo, quando o nível de citrato produzido na mitocôndria pelas reações do ciclo de
Krebs aumenta, aquele pode ser transportado para fora da organela através de transportadores específicos
e inibir a PFK no citoplasma. Em S. mansoni, essa inibição da PFK pelo citrato não parece ocorrer. Esse
resultado é importante no sentido de ressaltar a natureza predominantemente anaeróbica do metabolismo
dos vermes adultos de S. mansoni. Nesse contexto, a atividade PFK de S. mansoni mostrou-se sensível ao
pH; em pH 6,9, a atividade enzimática sofreu um decréscimo de 30% (Su et al., 1996). Embora os autores
não considerem essa diminuição significativa, ela é importante em organismos que lançam mão da glicólise,
mesmo que de forma temporária. Por exemplo, a PFK de animais é sensível ao pH e assim, quando a via
glicolítica está ativa, a produção de lactato é suficiente para baixar o pH do microambiente, afetando desse
modo a atividade da PFK. Como em S. mansoni o lactato é secretado na circulação sangüínea do hospedeiro,
a glicólise não sofre inibição via inibição da PFK. Esses resultados reforçam a idéia de que os vermes
adultos de S. mansoni são fermentadores homoláticos.
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Com relação ao papel regulador do AMP, demonstrou-se que a PFK de S. mansoni foi ativada igualmente
por AMP e AMP cíclico. A relativa insensibilidade à regulação demonstrada pela PFK dos parasitos reforça
a idéia de que a via da glicólise é de fato a principal fonte de energia de S. mansoni.
A enzima frutose-1,6-bisfosfato aldolase de S. mansoni já foi clonada e expressa (El-Dabaa et al.,
1998). Em função dos dados de homologia concluiu-se que a aldolase de S. mansoni parece pertencer à
classe I, ou seja, é mais semelhante à enzima de vertebrados. Essa interpretação foi reforçada pela
presença de um sítio de base de Schiff na sua estrutura primária. As aldolases da classe II de fungos e
algas e de algumas bactérias não formam a base de Schiff com o substrato.
A existência de duas classes de aldolase na natureza é curiosa, uma vez que a glicólise anaeróbica
certamente precedeu as vias aeróbicas, e por isso esperava-se a ocorrência de somente uma espécie da
enzima. No entanto, como alguns organismos expressam as duas classes da aldolase, é possível que
ambas sejam igualmente antigas.
Após a formação dos isômeros aldose e cetose, gliceraldeído fosfato e diidroxiacetona fosfato pela
aldolase, a interconversão entre as duas trioses ocorre via reação catalisada pela enzima triose-fosfatoisomerase (TPI). A TPI de S. mansoni já foi clonada, seqüenciada e expressa, revelando uma massa
molecular de 28 kDa e uma homologia relativamente alta com TPI de eucariotos. Vários trabalhos foram
realizados avaliando as propriedades imunogênicas da TPI de S. mansoni em animais experimentais
(Yang et al., 2000; Ham et al., 2000) e em humanos (Ribeiro et al., 2000).
A etapa da via da glicólise na qual ocorre a formação do primeiro composto intermediário rico em
energia (que precede a formação de ATP) é a reação catalisada pela enzima gliceraldeído-3-fosfatodesidrogenase (GAPDH). Pelo fato de essa enzima constituir um importante alvo para estratégias de
interferência, tanto com vacinas ou com quimioterápicos, há um grande interesse em investigar suas
características estruturais e cinéticas. A GAPDH de S. mansoni já foi clonada, seqüenciada e expressa em
diversos vetores (Argiro et al., 2000). Nessa molécula foram identificados alguns epitopos reconhecidos
por linfócitos B e T. Determinou-se também que soros de indivíduos que vivem nas áreas endêmicas
reconheceram a molécula da GAPDH recombinante de S. mansoni além de também inibir a sua atividade.
Não há dados, no entanto, sobre as propriedades cinéticas da molécula e tampouco sobre o mecanismo
da reação. Estudos semelhantes foram realizados em S. japonicum (Waine et al., 1993). Entretanto, com
base na imunorreatividade de anticorpos monoespecíficos, as enzimas de S. mansoni e S. japonicum
parecem ser diferentes.
A reação catalisada pela fosfoglicerato-quinase é aquela que gera também a primeira molécula de
ATP da via glicolítica. Em S. mansoni, a enzima fosfoglicerato-quinase foi clonada e o produto desse gene
foi caracterizado (Lee et al., 1995). Foi possível estabelecer homologia entre a enzima de S. mansoni e as
de várias outras espécies de eucariotos. Sobre as enzimas enolase e piruvato-quinase de S. mansoni, não
há dados recentes sobre cinética e mecanismo de ação.

Metabolismo do Glicogênio
A alta dependência metabólica de helmintos no catabolismo de carboidratos imediatamente suscita a
pergunta sobre a reserva destas moléculas nos parasitos. O glicogênio já foi identificado em todos os
estádios e espécies de esquistossomos (Rumjanek, 1987). Estudos preliminares mostraram que a quantidade
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do polissacarídeo varia de acordo com a situação metabólica do parasito. No entanto, o estado nutricional
do hospedeiro não parece influenciar na concentração de glicogênio em S. mansoni. De fato, admitindose que a via da glicólise depende diretamente da disponibilidade de glicose sangüínea, a menos que o
hospedeiro apresente uma glicemia excessivamente baixa, é possível supor que mesmo valores baixos de
glicose no sangue sejam ainda assim superiores ao Km da hexoquinase de S. mansoni, garantindo desse
modo um fluxo normal da via glicolítica do parasito.
Esta hipótese foi confirmada em estudos nos quais camundongos infectados com S. mansoni foram
sujeitos à privação de alimentos. Os vermes perfundidos de animais em jejum e animais-controle
apresentaram ambos os valores aproximados de glicogênio (Cornford, Diep & Rowley, 1983). Nestes
experimentos, verificou-se também que a taxa de incorporação de glicose dos vermes obtidos de animais
em jejum aumentou, mostrando haver algum mecanismo regulador controlando essa compensação.
Do ponto de vista de efetores da regulação da glicogenólise ou da glicogênese, já se demonstrou que
a serotonina, que afeta a atividade muscular, pode modificar a quantidade de glicogênio. Não se sabe,
entretanto, se flutuações dos níveis de serotonina no sangue do hospedeiro possuem um papel fisiológico
na manutenção dos níveis de glicogênio parasitário. Nesse contexto, demonstrou-se que, em S.
haematobium e S. bovis, o neurotransmissor acetilcolina foi capaz de afetar a incorporação de glicose
através de receptores localizados no tegumento (Camacho & Agnew, 1995), fazendo com que indiretamente
a acetilcolina também possa afetar a concentração de glicogênio nessas espécies. Interessantemente, não
foi possível detectar a mesma resposta em S. mansoni, embora genes ortólogos codificando os receptores
nicotínicos tenham sido caracterizados nessa espécie (Bentley et al., 2004).
Independentemente da possível participação de substâncias reguladoras, dados obtidos em
experimentos com hamsters infectados e permanentemente canulados (para receber pulsos de glicose
radioativa na circulação sangüínea) mostraram que a síntese de glicogênio em S. mansoni é constante e
a concentração final de glicogênio nos vermes só parece depender do tamanho destes (Tielens, Van Den
Heuvel & Van Den Bergh, 1990a).
Sabe-se também que vermes machos adultos que não estão acasalados exibem maiores quantidades
de glicogênio do que os vermes acasalados. Essa diferença pode ser explicada tanto pela demanda
energética, maior no caso do acasalamento, como também pela transferência de glicose, aparentemente
vetorial, que ocorre do verme macho para a fêmea.
Entre as espécies de esquistossomos também existem variações intrínsecas na quantidade ‘basal’ de
glicogênio. Dentre as espécies de interesse médico, S. mansoni apresenta a menor quantidade de glicogênio,
em torno de 12 g por verme adulto.
De que modo a glicose é incorporada ao glicogênio em S. mansoni? Nos mamíferos, a síntese de
glicogênio segue vias diferentes, dependendo do tecido que está sendo analisado. No fígado, por exemplo, a
maior parte do glicogênio é formada a partir de precursores de três átomos de carbono, como o lactato.
Alternativamente, no músculo o glicogênio é formado diretamente a partir da glicose. Para se determinar a
via de biossíntese de glicogênio em S. mansoni, realizaram-se experimentos utilizando glicose marcada
com 14C no carbono 6 e no carbono 1. Após incubação dos parasitos in vitro, verificou-se a posição do
carbono radioativo nas moléculas de glicose do glicogênio sintetizado ‘de novo’. Os resultados mostraram
que mais de 99% das moléculas de glicose exibiam o 14C na posição 6 da glicose, sugerindo que a síntese de
glicogênio em S. mansoni ocorre diretamente a partir de glicose (Tielens, Van Den Heuvel & Van Den Bergh,
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1990a). Esses experimentos mostraram também a ocorrência da síntese de glicogênio mesmo durante períodos
de glicogenólise e vice-versa, isto é: a degradação do glicogênio poderia ocorrer também durante o processo
de biossíntese. Ou seja, as vias de síntese e degradação de glicogênio são independentes entre si. No entanto,
alguns experimentos realizados com miracídeos mostraram que, mesmo quando incubados na presença de
glicose, os organismos degradavam antes as reservas endógenas de glicogênio (Tielens et al., 1991).
A glicose-1-fosfato é produzida na degradação do glicogênio pela fosforilase. A enzima fosfoglicomutase
então catalisa a reação na qual a glicose-1-P converte-se em glicose-6-fosfato, e daí entra na via da
glicólise. Em S. mansoni tal enzima já foi descrita, apresentando inclusive isoformas diferentes nos dois
isolados (Sene et al., 1997).
Ambas as enzimas, a UDP-glicose pirofosforilase, que catalisa a formação de UDP-glicose, e a enzima
glicogênio sintetase, que transfere a unidade glicosil da UDP-glicose para os grupamentos C4-OH de uma
das extremidades não-redutoras do glicogênio, estão representadas no transcriptoma de S. mansoni
(Verjovski-Almeida, 2003). Não se sabe, entretanto, se essas enzimas sofrem regulação alostérica.

Metabolismo Oxidativo: o ciclo do ácido cítrico
Nos eucariotos, as enzimas que atuam no ciclo do ácido cítrico e na oxidação dos ácidos graxos,
além das enzimas e proteínas ‘redox’ (em oxidorredução) envolvidas no transporte de elétrons, localizamse nas mitocôndrias. A presença de mitocôndrias nos vários estádios de S. mansoni está bem documentada,
desde os trabalhos originais de Smithers et al. (Smithers, Roodwin & Wilson, 1965) até relatos mais
recentes (Bieberich & Minchella, 2002). No tegumento dos vermes adultos, as mitocôndrias estão bem
evidenciadas nos citons (células subtegumentares que formam sincícios agregando inúmeras organelas
subcelulares) (Erasmus, 1987), bem como na maioria das células estudadas em nível de microscopia
eletrônica. As mitocôndrias de S. mansoni podem ser purificadas mediante centrifugação diferencial
usando um protocolo semelhante àquele utilizado para a purificação de mitocôndrias de outras células
eucariotas (Cunha, De Souza & Noel, 1988), sugerindo que as organelas do parasito apresentam
características morfológicas não muito distintas das demais. Estudos funcionais com enzimas tipicamente
encontradas nas mitocôndrias reforçam a hipótese de que os componentes das mitocôndrias de S. mansoni
são semelhantes em todos os aspectos àquelas de outras espécies (Fantappié et al., 1999).
O DNA mitocondrial (mt) de S. mansoni já foi inteiramente seqüenciado, revelando um tamanho de
14,4 Kb, sendo, portanto, um pouco menor que outros mtDNAs de metazoários (Le, Blair & McManus,
2002). A organização da região codificante é típica daquelas encontradas em outras taxas, exibindo genes
adjacentes ou separada por seqüências intergênicas curtas. Existem 36 genes, sendo que, destes, 12
codificam proteínas, dois codificam RNA ribossomal e 22 codificam tRNA (Le et al., 2001). O gene do
complexo da ATPase, atp8, está ausente.
O código genético do DNA mitocondrial de S. mansoni também difere do código universal, apresentando
os códons AAA, AGA e AGG, e TGA especificando Asn, Ser e Trp, respectivamente. Foi observada uma
diferença substancial entre as seqüências de DNA mitocondrial de S. mansoni e S. japonicum (Le et al.,
2001). A transferência de material genético entre o núcleo e a mitocôndria também já foi relatada em S.
mansoni. Entretanto, com respeito à herança materna do DNA mitocondrial, ainda existem algumas
dúvidas (Bieberich & Minchella, 2001; Jannotti-Passos et al., 2001).

Bioquímica de Schistosoma mansoni | 173

Em resumo, não há indícios de que as mitocôndrias de vermes adultos de S. mansoni sejam diferentes
daquelas de outros organismos que realizam metabolismo aeróbico, ou metabolismo anaeróbico facultativo,
a menos que, neste genoma mitocondrial, existam mutações pontuais que provoquem a terminação
prematura da tradução de algumas proteínas essenciais para a integração das reações do metabolismo
oxidativo. Essa interpretação não explica, entretanto, o fato de que as formas de vida livre de S. mansoni
realizem o metabolismo aeróbico sem maiores impedimentos.
Com relação ao metabolismo oxidativo de células que exibem metabolismo anaeróbico facultativo,
como por exemplo as leveduras, um teste que usualmente se aplica para verificar a interligação entre as
vias anaeróbica e aeróbica é o do ‘efeito Pasteur’. Esse efeito implica na diminuição do consumo de
glicose pela glicólise quando o organismo é exposto ao oxigênio ou, inversamente, o aumento da glicólise
ao se retirar o oxigênio.
Nenhum efeito Pasteur foi detectado em experimentos in vitro, nos quais vermes adultos de S. mansoni
foram incubados por 12 dias em meio de cultura (Schiller et al., 1975). Em experimentos subseqüentes
(Bueding & Fisher, 1982), foi medida a utilização de carboidrato, a formação de ácido lático e níveis de
ATP em condições aeróbicas e anaeróbicas, novamente não se constatando o efeito Pasteur. Com a finalidade
de confirmar esses resultados utilizando-se outras abordagens, e incluindo nos experimentos
esquistossômulos, Thompson et al. (1984) investigaram o efeito de cianeto na produção de CO2 pelos
organismos. Somente os organismos recém-transformados eram sensíveis ao cianeto, porém após 24
horas a produção de CO2 diminuiu em cerca de 77%, ao mesmo tempo em que a produção de lactato
aumentou em cerca de 84%. Nesse trabalho, os parasitos adultos exibiram uma baixa produção de CO2,
reduzida na presença de cianeto. Os autores concluíram, pois, que não havia um efeito Pasteur significativo
nos vermes adultos. No entanto, experimentos cuidadosos realizados com um meio de cultura mais rico
mostraram que o efeito Pasteur poderia estar presente em vermes adultos, porém não seria tão facilmente
detectável. Tal conclusão baseou-se na produção de CO2 pelos parasitos, que em condições aeróbicas
geraria pelo menos um terço da energia metabólica por intermédio do metabolismo oxidativo (Van
Hellemond, Van Remoortere & Tielens, 1985). Essa pequena fração do metabolismo energético dependente
do metabolismo aeróbico seria suficiente para, juntamente com a glicólise, contribuir com uma produção
substancial de ATP, dada a maior eficiência da fosforilação oxidativa. Um outro ponto importante ressaltado
nesse trabalho foi o de que, nos trabalhos anteriores, o efeito Pasteur poderia ter sido mascarado pela
ocorrência simultânea de glicogenólise.
Cumulativamente, os trabalhos originais sobre o metabolismo oxidativo em vermes adultos de S.
mansoni indicam que, em condições aeróbicas, o ciclo de Krebs poderia estar operando, porém não de
forma plena. É relevante mencionar que, em S. mansoni, parece haver não uma alternância propriamente
dita entre os tipos de metabolismo encontrados, mas sim uma predominância de um sobre o outro. Um
exemplo em pauta são os esporocistos, que correspondem ao estágio subseqüente aos miracídeos (que
exibem metabolismo oxidativo) e que parecem ser anaeróbios facultativos (Tielens et al., 1992), respondendo
às condições de incubação por meio de uma mudança gradual para a via de glicólise anaeróbica. Essa
flexibilidade é importante, uma vez que se sabe que, no caramujo B. glabrata, condições anaeróbicas
podem, ocasionalmente, prevalecer.
Os experimentos realizados com esporocistos também mostraram que, em anaerobiose, ocorre a
formação de succinato, pela reação catalisada pela enzima fosfoenol piruvato-carboxiquinase. Nesse
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ciclo de reações, fosfoenolpiruvato é carboxilado, formando oxaloacetato. O oxaloacetato é então reduzido
a malato, que por seu turno é transportado para dentro das mitocôndrias e reduzido a succinato, via
fumarato. Essas reações exemplificam bem a coexistência de reações da via anaeróbica com aquelas da via
do ácido cítrico. A propósito da produção de succinato pela redução de fumarato, mostrou-se que esporocistos
contêm quantidades substanciais de rodoquinona. Essa quinona modificada, essencial para a redução do
fumarato, é sintetizada ‘de novo’ pelos parasitos Van Hellemond, Van Remoortere & Tielens, 1997).
Para entrar no ciclo do ácido cítrico, o ácido pirúvico formado na via da glicólise anaeróbica reage
com a coenzima A e NADH formando acetil CoA, uma reação catalisada pela piruvato-desidrogenase. Na
verdade, a enzima piruvato-desidrogenase representa um complexo multienzimático contendo as enzimas
diidrolipoil transacetilase e diidrolipoil-desidrogenase, que nos eucariotos realizam as cinco reações
envolvidas na formação de acetil CoA. Acetil CoA é o substrato inicial das reações do ciclo de Krebs.
Rigorosamente, a reação que forma esse composto, embora ocorra nas mitocôndrias, é considerada parte
da via glicolítica. Apesar de não haver dados recentes sobre a atividade enzimática da piruvatodesidrogenase de S. mansoni, existem vários ESTs representados no banco de dados do transcriptoma
(Verjovski-Almeida et al., 2003), o que faz supor que esta enzima esteja ativa nos vermes adultos. Não
obstante, a descarboxilação do piruvato pelo complexo da piruvato-desidrogenase consiste numa reação
irreversível e, desse modo, pressupõe que existam mecanismos finos de regulação, uma vez que essa
etapa faz com que o piruvato, sob a forma de acetil CoA, entre no ciclo de Krebs e não esteja disponível
para a formação de lactato. Tal regulação fica implícita também porque não existem outras vias de
formação de acetil CoA nas células eucariotas. Canonicamente, o controle da piruvato-desidrogenase se
dá ou por inibição pelo produto (acúmulo de NADH e acetil-CoA) ou por modificação covalente mediada
por fosforilação/desfosforilação catalisada por quinases e fosfatases, respectivamente, que atuam sobre
a enzima diidrolipoil transacetilase. Não se sabe, entretanto, se em S. mansoni este complexo atua sobre
a piruvato-desidrogenase.
De forma geral, o ciclo do ácido cítrico é regulado pela disponibilidade de substratos, com inibição por
produtos e outros intermediários de vias metabólicas que compartilham substratos. Nesse contexto, além
de acetil CoA, já mencionado anteriormente, o oxaloacetato, juntamente com NADH, exercem classicamente
importante papel na regulação do ciclo. Desse modo, seria necessário estabelecer se, em S. mansoni, vias
alternativas de síntese de oxaloacetato, como por exemplo reações de transaminação, estariam ativas.
Experimentos in vitro mostraram que, quando vermes adultos foram incubados em meio salino contendo
glicose 6-14C, bicarbonato e glutamato, há uma redução dramática na produção de CO2, concomitante com
um aumento na produção de alanina radioativa (Van Oordt et al., 1985). Tais resultados implicam presença
de atividade de glutamato transaminase. No entanto, em S. mansoni existem poucos dados sobre a formação
de oxaloacetato por meio de transaminação (Goldberg, Flescher & Lengy, 1979).
Sabe-se que as enzimas do ciclo de Krebs também sofrem regulação alostérica por ADP, ATP e Ca2+,
mas tais estudos ainda não foram realizados em S. mansoni.
Dentre as enzimas que constituem o ciclo de Krebs, somente a aconitase, que catalisa a formação de
isocitrato, e a fumarase, que catalisa a formação de L-malato, não possuem dados funcionais na literatura
e tampouco têm representatividade (hits) no banco de dados do transcriptoma de S. mansoni. A atividade
da enzima succinato-desidrogenase já foi medida em S. mansoni e S. japonicum, sendo que em ambas as
espécies a atividade foi baixa (Smith & Brown, 1977). Igualmente, a atividade da malato-desidrogenase já
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foi medida em extratos de S. mansoni, sendo que, com exceção de uma publicação (Rotmans, 1978), os
demais resultados sobre essa enzima concentraram-se na pesquisa de suas isoformas (Sene et al., 1997;
Navarro, Cesari & Incani, 1992). Padrões de isoenzimas também foram relatados para a isocitratodesidrogenase de S. mansoni (Conde Del Pino et al., 1968).
Como o ciclo do ácido cítrico é essencialmente anfibólico, isto é, realiza simultaneamente catabolismo
e anabolismo, seria necessário obter informações sobre as vias metabólicas de S. mansoni que
compartilham substratos, tais como a via da gliconeogênese (que utiliza oxaloacetato), síntese de lipídeos
e de colesterol (que requer acetil CoA), síntese de aminoácidos (que utiliza o alfacetoglutarato para
sintetizar glutamato, bem como oxaloacetato e alanina numa reação de transaminação para produzir
aspartato e piruvato) e a via de síntese de porfirinas, que utiliza o succinil CoA como precursor. Contudo,
essas informações não estão disponíveis na literatura médica, o que torna essencialmente especulativo o
conhecimento atual sobre a integração do metabolismo oxidativo de S. mansoni.
Outras reações anapleróticas, ou seja, que suprem intermediários para o ciclo do ácido cítrico,
também podem afetar o fluxo desta via metabólica. Por exemplo, a síntese de oxaloacetato a partir da
carboxilação do piruvato poderia constituir potencialmente uma importante etapa reguladora do ciclo,
fornecendo um dos substratos para a formação de citrato. De fato, sabe-se que a enzima piruvato-carboxilase
exibe uma atividade substancial em vermes adultos de S. mansoni (menor que a atividade em fígado de
rato e maior que no músculo esquelético de rato) (Tielens et al., 1991). A piruvato-carboxilase também
está representada no banco de dados do transcriptoma de S. mansoni, mas, no entanto, não há informações
sobre a integração dessa enzima no ciclo de Krebs mediante um possível efeito na biossíntese de oxaloacetato
e, em conseqüência, se o nível de síntese de oxaloacetato seria suficiente para afetar o ciclo de Krebs.

Transporte de Elétrons e Fosforilação Oxidativa
A equação a seguir descreve resumidamente o que ocorre na oxidação completa da glicose com a
participação de oxigênio molecular:
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O
Como o hidrogênio não é transferido diretamente ao oxigênio, é preciso considerar as etapas
intermediárias, nas quais os doze pares de elétrons derivados dos prótons são transferidos às coenzimas
NAD+ e FAD, formadas ao longo da glicólise e do ciclo de Krebs. Em seguida, os elétrons das coenzimas
reduzidas são transportados seqüencialmente pela cadeia de transporte de elétrons, regenerando as
coenzimas oxidadas. Durante esse processo, ocorre a formação concomitante de ATP com a energia derivada
do transporte de prótons, pelas membranas mitocondriais. A síntese de ATP dependente do transporte de
prótons é denominada de oxidação fosforilativa.
Na cadeia respiratória, os elétrons da coenzima NADH são primeiramente transferidos para a coenzima
Q, por ação da enzima coenzima Q-redutase, que é um complexo composto por várias subunidades; não
se sabe se todas estão presentes nas mitocôndrias de S. mansoni. A enzima coenzima Q-redutase está
amplamente representada no banco de dados do transcriptoma de S. mansoni.
Os elétrons do succinato, que em S. mansoni pode ser formado por reações envolvendo
concomitantemente a via anaeróbica e aeróbica, são transferidos para o complexo II, que contém a enzima
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do ciclo de Krebs succinato-desidrogenase. Essa enzima está igualmente representada no banco de dados
do transcriptoma. A coenzima Q reduzida pelo NADH transfere então os elétrons para o complexo III,
formado pela coenzima Q-citocromo c-redutase.
O complexo IV, formado pela citocromo-c-oxidase, localiza-se na membrana interna da mitocôndria e
corresponde à etapa terminal da cadeia respiratória, catalisando a redução do oxigênio molecular com
dois pares de elétrons, sendo que esta reação também está acoplada à formação de um gradiente de
prótons através da membrana. Cercárias e vermes adultos de S. mansoni possuem a citocromo-c-oxidase
(Coles & Hill, 1972; Pereira et al., 1998). A citocromo oxidase de S. mansoni também foi localizada nas
cristas mitocondriais, utilizando-se técnicas citoquímicas (Fujino, Fried & Takamiya, 1995). O gene da
citocromo oxidase é um dos codificados pelo genoma mitocondrial de S. mansoni (Le et al., 2001). A
expressão dessa enzima está associada à resistência ao tratamento com Praziquantel (Pereira et al.,
1998). No entanto, como a atividade de citocromo-c-oxidase foi menor nas cepas resistentes do que nas
susceptíveis, a interpretação desses dados ainda não está clara.
Do ponto de vista funcional, em S. mansoni existem evidências diretas e indiretas sobre a participação
de componentes da cadeia respiratória na oxidação fosforilativa. Quando incubado com vermes vivos, o
antibiótico oligomicina foi capaz de inibir a produção de CO2 a partir de glicose (6-14C), sugerindo assim
que existe um acoplamento entre a degradação oxidativa da glicose e a síntese de ATP (Van et al., 1985).
Nesse mesmo trabalho demonstrou-se que o efeito inibitório da oligomicina foi completamente revertido
por FCCP (carbonilcianeto-p-trifluorometoxifenilhidrazona), um agente desacoplador da oxidação
fosforilativa, o que confirma a ocorrência da síntese de ATP ao longo da cadeia respiratória.
Já se relatou a inibição produzida por partículas submitocondriais na síntese de ATP (Fantappié,
1999) e mostrou-se ainda que a síntese de ATP foi inibida por rotenona e por oligomicina, indicando um
claro efeito dessas substâncias sobre a respiração mitocondrial, mais especificamente sobre a enzima
NADH-desidrogenase. A estrutura da rotenona é análoga àquela da testosterona, o que pode explicar o
efeito tóxico desse esteróide sobre S. mansoni (Eloi-Santos et al., 1992; Nakazawa et al., 1997). O efeito
da oligomicina, embora não tão potente quanto a rotenona, indica que o componente F0 da ATP sintase,
transportadora de íons H+, está ativo em S. mansoni, um resultado que reforça a idéia de que, nos
vermes adultos, o catabolismo da glicose, via ciclo do ácido cítrico, mesmo que não predominante, está
acoplado à síntese de ATP. É possível que, evolutivamente, o sistema da cadeia respiratória em S. mansoni
represente uma fase intermediária, cuja função a longo prazo pode vir a perder a sua importância energética.

Metabolismo de Nucleotídeos
Além de constituírem as unidades monoméricas dos ácidos nucléicos, alguns nucleotídeos como os
da adenina fazem parte da estrutura das coenzimas NAD+, NADP, FMN, FAD e coenzima A, sendo assim
compostos importantes em várias vias metabólicas das células. No metabolismo dos nucleotídeos, é
necessário considerar as vias de síntese de purinas e de pirimidinas. Somente para a síntese do anel
purínico existem canonicamente várias vias que contribuem com átomos de nitrogênio e de carbono
oriundos de fontes variadas. Por exemplo, um dos nitrogênios origina-se do aspartato, o outro, da glicina,
juntamente com os carbonos 4 e 5. O carbono 8 e o nitrogênio 9 vêm do formato, e o carbono 6, do
bicarbonato. Segue-se uma via envolvendo dez etapas cujo produto final é o monofosfato de inosina, que
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é o composto precursor de ribonucleotídeos da adenina e da guanina. Em S. mansoni não ocorre a síntese
‘de novo’ das bases purínicas; dessa maneira, é necessário ponderar que, nos parasitos, as vias de
recuperação assumem o papel principal no aporte de nucleotídeos. Nessas vias, as bases aminadas são
usadas como precursoras dos nucleotídeos. Em contraste com a síntese de purinas, as enzimas da via de
síntese ‘de novo’ das pirimidinas parecem estar presentes em S. mansoni (Hil et al., 1981). Não obstante,
o transporte de purinas e pirimidinas em S. mansoni já fora determinado (Levy & Read, 1975), confirmando
que a inexistência de síntese ‘de novo’ desses compostos poderia ser adequadamente compensada pela
disponibilidade de sistemas de transporte no parasito.
Uma das vias de recuperação da síntese de purinas usaria as bases hipoxantina, guanina e adenina,
e a outra utilizaria nucleosídeos pré-formados. Nas vias de recuperação, a enzima fosforribosiltransferase
seria essencial. Em S. mansoni foi descrita a expressão da enzima recombinante hipoxantina/guanina
fosforribosil transferase em altos níveis (Craig et al., 1991). Essa enzima também constitui um alvo
potencial para a quimioterapia, por inibidores específicos.
Na via de síntese de monofosfato de adenosina (AMP), as enzimas adenilosuccinato sintetase e
adenilosuccinato liase têm igualmente papéis importantes. Embora a enzima adenilosuccinato sintetase
ainda não tenha sido caracterizada em S. mansoni, o banco de dados do transcriptoma acusa vários
registros de sua presença. Ao contrário, a adenilosuccinato liase já foi caracterizada no parasito (Foulk
et al., 2002). O gene da adenilosuccinato liase foi localizado nos cromossomos de células sexuais de
S. mansoni e, curiosamente, estabeleceu-se que essa enzima tem maior expressão em fêmeas adultas
do que em vermes machos. Esse resultado talvez reflita a maior atividade de biossíntese de ácidos
nucléicos na vitelária das fêmeas maduras.
Com relação às vias de recuperação das pirimidinas, além dos resultados pioneiros de Hill et al.
(1981), as enzimas para a síntese de monofosfato de uridina já foram caracterizadas quanto a sua atividade
(Iltzch et al., 1984). Esses dados mostram que, em S. mansoni, as vias de síntese ‘de novo’ e a via de
recuperação de pirimidinas podem coexistir.

Metabolismo de Lipídeos
Embora rico em membranas, S. mansoni não parece ser capaz de sintetizar ácidos graxos de cadeia
longa ou colesterol ‘de novo’ (Meyer, Meyer & Bueding, 1970) podendo, no entanto, alongar ácidos graxos
incorporados. Tais experimentos basearam-se no fato de que vermes adultos incubados com acetato
marcado não produziram esteróis e/ou ácidos graxos radioativos. Apesar de ocorrer a síntese ‘de novo’ de
esteróis, S. mansoni é capaz de modificar as moléculas de colesterol incorporadas, produzindo hormônios
esteróides próprios (Briggs, 1972). S. mansoni também é capaz de atuar sobre ácidos graxos do hospedeiro,
após sua incorporação, e produzir compostos raros como o ácido 5-octadecanóico, que é encontrado com
relativa abundância esterificado a fosfatidilcolina. Curiosamente, este ácido graxo concentra-se na
membrana superficial do tegumento (Brouwers, 1998). Análise sistemática das subclasses de lipídeos
presentes nas membranas do tegumento de S. mansoni revelou tipos variados como, por exemplo, os
plasmalogênios 20:1-16:0 diacil fosfatidilcolina e 16:0-20:1 fosfatidiletanolamina. Potenciais precursores
do fator de ativação plaquetário como o 1-hexadecil 2-palmitoil fosfatidilcolina também foram
caracterizados (Brouwers, 1998).
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De forma análoga à síntese ‘de novo’ de ácidos graxos, não há registros de trabalhos nos quais foi
pesquisado o catabolismo de ácidos graxos por meio da -oxidação. Essas observações são interessantes,
considerando-se que o banco de dados do transcriptoma de S. mansoni contém várias das enzimas
envolvidas tanto no transporte de ácidos graxos através da membrana mitocondrial como também na
oxidação b. Assim, há ESTs para a enzima carnitina palmitoil transferase, que está envolvida no transporte
de ácidos graxos através das membranas mitocondriais, e para as enzimas acil-CoA-desidrogenase, enoilCoA-hidratase e 3-L-hidroxiacil-CoA-desidrogenase. Não há, entretanto, registros para a enzima -cetoacilCoA-tiolase. É essa última enzima que produz o encurtamento da cadeia de ácidos graxos em duas
unidades de carbono. Embora a -cetoacil-CoA-tiolase seja essencial para o funcionamento da via como
um todo, não se pode afirmar, ainda, que sua falta no banco de dados signifique sua não existência de
fato em S. mansoni. Como o transcriptoma cobre cerca de 92% do genoma, o gene que codifica aquela
enzima pode ainda vir a ser caracterizado futuramente. De qualquer modo, já se demonstrou que miracídeos,
que realizam o metabolismo oxidativo (ver anteriormente) mesmo em condições nas quais as reservas de
glicogênio foram esgotadas, não modificam o seu conteúdo de triglicerídeos e tampouco sua composição
de ácidos graxos (Tielens, 1991). Esses resultados sugerem que a -oxidação de ácidos graxos, em
resposta a um baixo nível calórico, não ocorre em S. mansoni.
Além da -oxidação, existe também uma via minoritária de oxidação dos ácidos graxos, a oxidação ,
que corresponde à oxidação do último carbono dos ácidos graxos de cadeia longa e média. Este tipo de
oxidação depende de enzimas do retículo endoplásmico que compõem o citocromo P450, uma enzima da
superfamília de monoxigenases que se liga ao heme e que usa NADPH e oxigênio molecular como cofatores. Embora não se tenha informações sobre a ocorrência de oxidação  em S. mansoni, o citocromo P450
ativo já foi descrito em vermes de S. mansoni e S. haematobium (Saeed et al., 2002). Nesse caso, entretanto,
os autores propuseram que o citocromo P450 de S. mansoni possa estar mais envolvido na desintoxicação de
drogas do que propriamente no catabolismo dos lipídeos por intermédio da oxidação .
Com relação à síntese de ácidos graxos, ocorre uma situação semelhante. A primeira enzima da via
citoplasmática de síntese, envolvendo a enzima acetil-CoA-ACP transacilase, não tem ESTs equivalentes
no banco do transcriptoma e a -hidroxiacil-ACP deidrase só possui um EST análogo, que provavelmente
é irrelevante devido à baixa homologia. No entanto, estão abundantemente representadas enzimas tais
como a -cetoacil-ACP-sintase (enzima condensadora) e a -cetoacil-ACP-redutase.
Apesar de não haver síntese ou oxidação dos ácidos graxos, a incorporação de lipídeos pelos parasitos
é intensa. Experimentos in vitro mostraram que várias classes de lipídeos são incorporadas com maior
ou menor eficiência pelos vermes adultos (Rumjanek & Simpson, 1980). Esses experimentos mostraram
também que ocorre a interconversão de lipídeos, de uma classe para outra. Por exemplo, os fosfolipídeos
incorporados por S. mansoni sofrem, primeiramente, a ação de lípases e fosfolipases, e os ácidos graxos
livres são, então, incorporados nos triglicerídeos e nos fosfolipídeos dos parasitos.
Aparentemente, os triglicerídios constituem a forma pela qual os ácidos graxos são armazenados em
S. mansoni. Em outras espécies, a molécula de glicerol livre, formada após a ação das lípases sobre os
fosfolipídeos, ingressa na via de formação de intermediários da via glicolítica, como o fosfato de
diidroxiacetona. De acordo com o banco de dados do transcriptoma, S. mansoni possui as enzimas
glicerol-quinase e glicerol-fosfato-desidrogenase. Desse modo, potencialmente, os parasitos podem
incrementar a via glicolítica fornecendo mais intermediários. Entretanto, essa via consome uma molécula
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de ATP e, por conseguinte, talvez não haja vantagem evolutiva explícita de incorporá-la na glicólise. De
qualquer maneira, não há dados funcionais sobre a síntese de fosfato de diidroxiacetona a partir de
glicerol em S. mansoni.
A interconversão de classes de lipídeos pelo S. mansoni provavelmente está associada à adaptação
dos parasitos aos seus vários hospedeiros. Por exemplo, quando as cercárias penetram no hospedeiro
definitivo, ocorre uma rápida mudança no padrão de lipídeos das membranas superficiais, que
provavelmente resulta de reações de interconversão após a incorporação dos fosfolipídeos (Rumjanek &
McLaren, 1981). Tais modificações são importantes, considerando-se que as cercárias se transferem de
água doce, com temperaturas variando entre 18oC e 25oC, para um meio salino a 37oC, e assim se inicia
um intenso transporte de pequenas moléculas através das membranas do seu tegumento. Essa interconversão
não está limitada a triglicerídeos e fosfolipídeos, pois ocorre também entre ceramida e esfingomielina
(Redman et al., 1997).
Com relação ao metabolismo de esteróis, existem peculiaridades interessantes. Embora S. mansoni
não seja capaz de sintetizar colesterol (Meyer, Meyer & Bueding, 1970), intermediários como o terpenóide
dolicol-fosfato são aparentemente sintetizados pelos parasitos a partir de acetato (Tempone et al., 2002).
Como as vias de síntese de terpenóides e de esteróis compartilham algumas reações, até a formação de
farnesil pirofosfato, é possível que S. mansoni possua as enzimas que participam da síntese do esqualeno,
mas não das etapas subseqüentes que envolvem a formação da estrutura cíclica do colesterol. Essa
restrição seria devido à impossibilidade de o parasito utilizar diretamente o oxigênio molecular, uma
característica comum a muitos endoparasitos. Na síntese de colesterol o oxigênio molecular é substrato
para a formação de epóxido de esqualeno, uma etapa que precede a condensação da molécula para
formar lanosterol. Essa hipótese é reforçada por exame do transcriptoma de S. mansoni que mostra que
a enzima esqualeno epoxidase está ausente do banco de dados, embora todas as outras enzimas, incluindo
a redutase da hidroxi-metilglutaril-CoA, estejam amplamente representadas (Verjovski-Almeida, 2003).
Nesse particular, a síntese de prostaglandinas (PG), cuja primeira etapa é catalisada pela
ciclooxigenase, também requer a participação de oxigênio molecular. Experimentos preliminares medindo
a formação de PGE2 por homogeneizados de vermes adultos de S. mansoni, a partir de 14C-ácido
araquidônico, não conseguiram demonstrar a produção da prostaglandina por meio da análise de
cromatografia de camada fina dos produtos formados (Rumjanek & Simpson, 1980). Contudo, resultados
obtidos posteriormente em imunoensaios por Ramaswamy (Ramaswamy, Kumar & He, 2000), utilisando
o ácido linoléico como substrato, mostraram que PGE2 foi formada por vários estádios de S. mansoni. No
entanto, esses resultados também mostraram que cercárias irradiadas não perdiam a capacidade de
sintetizar prostaglandinas e que inibidores clássicos do sistema enzimático da ciclooxigenase não aboliam
a síntese de PGE2. Desse modo, é possível que a via de síntese de prostaglandinas em S. mansoni não siga
as reações típicas de outros organismos. Nesse contexto, apesar de a indometacina, um inibidor nãoesteróide da síntese de prostaglandinas, não afetar o metabolismo de lipídeos, ela é capaz de induzir
paralisia geral e instantânea nos vermes adultos (Rumjanek & Cesari, 1981), sugerindo que esses agentes
podem ter outros efeitos no parasito além daqueles citados para as ciclooxigenases. Resultados mais
recentes mostraram que S. mansoni foi capaz de produzir PGD2 (Angeli et al., 2001; Herve et al., 2003) e
que as prostaglandinas secretadas pelos parasitos teriam um papel na imunomodulação do hospedeiro.
Não há detalhes, entretanto, sobre os mecanismos das reações biossintéticas desses compostos.
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Existem outras associações entre lipídeos e proteínas de S. mansoni. Por exemplo, foi caracterizada
a ligação covalente entre ácido oléico e proteínas parasitárias formando proteolipídeos (Rumjanek &
Curiel, 1983). Igualmente, já foram relatadas as ligações de proteínas com palmitato e etanolamina
(Wiest et al., 1988), com ácido mirístico (Sauma & Strand, 1990), com terpenóides do tipo geranilgeranil
(Loeffler & Bennett, 1996) e com o isoprenóide farnesil.
A ausência de síntese ‘de novo’ de ácidos graxos e de colesterol por S. mansoni pressupõe que
existam mecanismos eficientes de captura de lipídeos do hospedeiro. Na verdade, esses mecanismos são
deflagrados imediatamente após a penetração dos esquistossômulos na corrente sangüínea (Rumjanek,
McLaren & Smithers, 1983) e parecem lançar mão da associação íntima entre as lipoproteínas do hospedeiro
e os vermes adultos. Em função da rápida expressão de uma proteína de superfície nos esquistossômulos,
em resposta à incubação com soro, postulou-se que os parasitos, obedecendo a sinal químico ainda
desconhecido, expõem receptores de LDL nas membranas do tegumento. De fato a ligação de LDL aos
parasitos parece seguir uma cinética típica daquela mediada por receptores (Rumjanek, Campos & CroccoAfonso, 1988). A ocorrência de receptores de LDL em S. mansoni foi confirmada com outras abordagens
experimentais (Rumjanek, Campos & Crocco-Afonso, 1988; Xu & Caulfield, 1989). Experimentos
independentes envolvendo a ocorrência de receptores de LDL em S. japonicum confirmaram a semelhança
estrutural (baseada na massa molecular) entre as duas espécies (Rogers et al., 1990). Recentemente, foi
descrito outro receptor de lipoproteínas de baixa densidade (Fan et al., 2003). No entanto, não parece
haver homologia entre o suposto receptor de LDL de S. mansoni e os receptores dos mamíferos (Schneider
et al., 1972), uma vez que o receptor de S. mansoni parece ser menor.
Nos mamíferos, a transferência de colesterol e de triglicerídeos do plasma para as células se passa
por meio da ligação e subseqüente endocitose dos complexos formados pela LDL e seus receptores celulares.
Após degradação proteolítica da apoproteína no citoplasma e liberação dos lipídeos, os receptores de LDL
são reciclados, voltando a ocupar um sítio na membrana celular, estando disponíveis dessa maneira para
ligação com novas moléculas de LDL. No caso de S. mansoni, ainda não foi possível demonstrar nenhum
evento no qual ocorresse fagocitose/endocitose. Assim sendo, pode se especular que o receptor de S.
mansoni exibe apenas a atividade de ligação com a LDL humana, provavelmente devido à inexistência de
moléculas semelhantes à clatrina nas membranas dos vermes ou por ausência de domínios relevantes à
endocitose na molécula do receptor. Experimentos realizados com homogeneizados de vermes adultos de
S. mansoni e LDL humana purificada confirmaram por calorimetria a ligação entre a LDL e proteínas
presentes nos extratos (Tempone, Bianconi & Rumjanek, 1997).
Em razão dessa situação, foi proposto um modelo segundo o qual a LDL, carregada de lipídeos, ligase com alta afinidade ao receptor de LDL nos parasitos, transferindo os lipídeos diretamente às membranas
do parasito, por difusão. A propósito, não há dados sobre a existência, em S. mansoni, de proteínas
homólogas à clatrina que nos mamíferos formam os trisquélios essenciais ao processo da fagocitose/
endocitose mediada por receptores.
Em virtude desse ‘defeito’ do receptor de LDL de S. mansoni, não ocorre a endocitose do complexo
LDL:receptor e tampouco a dissociação da molécula da apoproteína, possibilitando ao parasito adquirir,
em sua superfície, uma camada extra imunologicamente inerte. Essa camada, em conseqüência, atuaria
diminuindo possíveis lesões causadas pelos componentes da resposta imune tais como complemento,
anticorpos e eosinófilos. Esse modelo de evasão imunológica pelos parasitos foi confirmado por uma
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série de experimentos in vitro mostrando que parasitos pré-incubados com LDL humana purificada
tornavam-se mais resistentes à ação de anticorpos e de eosinófilos (Rumjanek, McLaren & Smithers,
1983; Chiang & Caulfield, 1989).
O modelo ainda não foi testado in vivo devido às dificuldades intrínsecas envolvidas. Embora não
tenha sido possível ainda purificar o receptor de LDL de S. mansoni, espera-se poder confirmar sua
ocorrência por intermédio de experimentos cinéticos com a proteína recombinante do gene correlato.
ESTs para o gene do receptor de LDL estão amplamente representados no banco de dados do
transcriptoma. O seqüenciamento completo do gene clonado encontra-se em andamento. A caracterização
completa do receptor de LDL de S. mansoni também trará informações de grande interesse no contexto
evolutivo. Nesse cenário será pertinente indagar de que forma ocorreu a adoção de um gene cujo produto
está associado a um ligante do hospedeiro.

Glicoconjugados
A presença de glicoconjugados na superfície de S. mansoni foi inicialmente estudada por meio da
ligação de lectinas nos parasitos (Simpson & Smithers, 1980). Em S. mansoni, glicoconjugados tais
como glicolipídeos, glicoproteínas e glicosaminoglicanos são sintetizados principalmente mediante reações
envolvendo os sistemas enzimáticos das glicosiltransferases. Glicosiltransferases de S. mansoni já foram
descritas (Rumjanek & Smithers, 1978) e, aparentemente, a fração glicídica dos glicoconjugados presentes
nos parasitos reflete a atividade dessas enzimas (Rumjanek, Broomfield & Smithers, 1979). Curiosamente,
demonstrou-se que a enzima manosil transferase encontra-se associada às membranas externas dos vermes
adultos (Simpson et al., 1981).
Várias estruturas de glicoconjugados já foram relatadas nas espécies de esquistossomo de interesse
médico, tais como N-glicanos e O-glicanos associados a proteínas, glicoesfingolipídeos, polissacarídeos
e ancoras GPI, como no caso do glicosilfosfatidilinositol (Sauma & Strand, 1990). Os N-glicanos
encontrados nos esquistossomos são de forma geral semelhantes àqueles encontrados nos mamíferos,
exibindo tipicamente glicanos com alto conteúdo de manose. Muitos desses complexos encontrados nos
ovos de S. mansoni e S. japonicum contêm estruturas mais raras, incluindo ligações adicionais do tipo
Fuca1-3GlcNac (Khoo et al., 1997). As glicoproteínas de cercárias possuem um alto peso molecular e
são altamente fucosiladas. Nesse contexto, uma suposta alfa3-fucosil transferase foi descrita recentemente
(Trottein et al., 2000). As glicoproteínas de membrana e aquelas secretadas possuem O-glicanos também
comuns às glicopotreínas de mamíferos. As várias propriedades de glicosiltransferases bem como a
estrutura dos glicoconjugados em esquistossomos foram descritas nas revisões de Khoo & Dell (2001)
e Cummings & Nyame (1999).

PROTEASES E SUAS FUNÇÕES BIOLÓGICAS
O termo protease (ou proteínase) é usado para enzimas que catalizam a hidrólise da ligação peptídica.
Inclui as exopeptidades que hidrolizam um ou dois aminoácidos terminais da cadeia polipeptídica e as
endopeptidades que hidrolizam o interior da cadeia polipeptídica em diversos pontos, dependendo de sua
especificidade. Já foram descritas várias proteases, nas diferentes fases do ciclo de S. mansoni, que
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possuem funções importantes, tais como as desempenhadas na penetração da cercária no hospedeiro, na
nutrição do parasito e em sua relação com o hospedeiro.

O Complexo Proteolítico da Cercária e seu Papel na Penetração da Pele do Hospedeiro
A cercária é constituída de um corpo alongado e uma cauda bifurcada (ver capítulo 3, para detalhes).
A cercária é revestida de um tegumento contendo uma membrana trilaminada e, sobre esta, há o glicocálice
(coat), rico em glicoproteínas. Toda sua superfície é coberta com espículas de 1mm de comprimento
(Hockley, 1968).
O complexo secretório da cercária é constituído de três tipos de glândulas unicelulares: um par
próximo à ventosa oral, dois pares pré-acetabulares e três pares pós-acetabulares. As glândulas pósacetabulares secretam glicoproteínas liberadas, através de canais, junto à ventosa oral. Admite-se que
sua secreção favoreça a adesão da cercária à pele do hospedeiro. As glândulas pré-acetabulares são
constituídas de grânulos microscópicos contendo alta concentração de sais de cálcio e enzimas proteolíticas,
consideradas importantes para a penetração da cercária através da pele (Stirewalt & Kruidenier, 1961;
Dorsey & Stirewalt, 1971; Dorsey, 1976; Dorsey et al., 2002).
A maior parte da atividade proteolítica da cercária está localizada na secreção das glândulas préacetabulares, mas uma atividade proteolítica residual está presente nas glândulas pós-acetabulares
(Dresden, 1972; Campbell et al., 1976; Baba et al., 1977; McKerrow & Doenhoff, 1988).
A infecção do hospedeiro humano se inicia com a penetração da cercária através da pele. Acredita-se
que a penetração seja estimulada por ácidos graxos existentes na pele, como o ácido linoléico (Gordon &
Griffiths, 1951; Stirewalt, 1974; Haas et al., 1997). Nesse processo, a cercária teria que atravessar a
camada de queratina, a camada de células da epiderme, e sua membrana basal, e o tecido conjuntivo da
derme, rico em colágeno e fibras elásticas, antes de cair na circulação. Vários investigadores sugeriram
que a cercária usaria a secreção de suas glândulas para a penetração através da pele do hospedeiro
(Stirewalt & Kruidenier, 1961; Gordon & Griffiths, 1951; Faust, 1920; Pinto & Almeida, 1945; Lewert &
Lee, 1954; 1956; Wilson, 1987; McKerrow & Satter, 2002; Curwen & Wilson, 2003). Mas, para isso, ela
teria que dispor de proteases com especificidades de queratinase, colagenase e elastase. Lewert & Lee
(1954, 1956) demonstraram que a atividade proteolítica da cercária era capaz de liberar corante do
substrato azocol (colágeno desnaturado ligado a corante) e uma pequena quantidade de hidroxiprolina de
colágeno nativo. Todavia, a degradação de colágeno nativo não foi confirmada por Milleman & Thonard
(Milleman & Thornard, 1959) e Dresden & Asch (1972). Em 1964, Gazzinelli & Pellegrino (1964) mostraram
que a mais abundante atividade proteolítica da cercária era capaz de degradar uma preparação de elastina
obtida do ligamento de nuca de boi (Tabela 1). Finalmente, com a utilização de substratos sintéticos e
inibidores específicos, essa enzima foi purificada e caracterizada como uma elastase da subclasse das
serina-proteases (Gazzinelli & Pellegrino, 1964; Gazzinelli, Ramalho-Pinto & Pelegrino, 1966; Gazzinelli,
Mares-Guia & Pellegrino, 1972; Landesperguer, Stirewalt & Dresden, 1982; McKerrow et al., 1985). Embora
sendo uma elastase, seu centro ativo era semelhante ao da quimiotripsina, já que possuía potente atividade
sobre os substratos sintéticos Acetil-tirosina-etil ester (ATEE) e Acetil-fenilalanina-etil ester (AFEE) próprios
da quimiotripsina (Gazzinelli, Mares-Guia & Pellegrino, 1972). Esses resultados foram confirmados
posteriormente por Landsperguer et al. (Landesperguer, Stirewalt & Dresden, 1982), que estabeleceram
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seu peso molecular em torno de 25 mil dáltons. Demonstraram, ainda, que a composição de aminoácidos
da enzima da cercária diferia substancialmente da composição da quimiotripsina bovina, especialmente
com relação a uma maior percentagem dos ácidos glutâmico e aspártico, refletindo, em seu ponto isoelétrico
mais baixo, em torno de pH 6. Hoje há um consenso de que a principal atividade proteolítica da cercária
é uma elastase, que pode ser classificada como uma serina-protease (as serina-proteases possuem, no
centro ativo, uma serina necessária para se ligar ao substrato e os amionoácidos histidina e ácido aspártico
necessários para a atividade catalítica). De acordo com McKerrow et al. (McKerrow et al., 1985), a elastase
da cercária tem um peso molecular de 30 mil daltons, um pI de 8,0, um pH ótimo de 9,0 e uma dependência
de Ca++ de 2mM. Além da atividade sobre elastina nativa, a enzima é capaz de hidrolizar várias proteínas
desnaturadas, tais como azocol e gelatina. Trata-se de enzima codificada por família gênica conservada
entre as várias espécies de Schistosoma (Salter, 2002).
Tabela 1 – Atividade elastolítica de extrato de cercárias
Preparação

Proteina (g)

Incubação (h)

D.O. a 660 m*

 peso (mg)

Extrato n. 1

720

18

5.400

3,6

Extrato n. 2

283

40

18.424

9,8

Extrato n. 3

1.340

20

12.000

7,1

Quimotripsina

600

20

0,100

> 0,1

Tripsina

600

20

0,000

> 0,1

Obs.: Os extratos eram preparados com solução salina de cercárias liofilisadas.
* Corante liberado nos sobrenadantes por degradação enzimática de fragmentos de elastina preparada de ligamento de nuca de boi acoplada ao corante.

= Diferença do peso da elastina, antes e após incubação (Gazzinelli & Pellegrino, 1964).

Além da atividade elastolítica, demonstrou-se ainda, em extratos de cercária, uma atividade residual
sobre a queratina e sobre uma preparação de proteínas que incluem fibronectina, laminina e colágenos IV
e VIII da membrana basal (Dresden & Asch, 1972; McKerrow, 1985; Tzeng et al., 1983).
Estes resultados, em conjunto, sugerem a possibilidade de que o complexo proteolítico da cercária
possa atuar no processo de penetração através da pele, mas não indicam a sua essencialidade. Para tanto,
seria necessário o desenvolvimento de inibidores que não interferissem na motilidade do parasito ou,
alternativamente, a obtenção de cercária desprovida da atividade proteolítica das glândulas pré-acetabulares
(knock out). De acordo com McKerrow et al. (McKerrow et al., 1985), alguns inibidores sintéticos tais como
Suc-Phe-Gly-Ala-Leu clorometil cetona e outros inibidores da quimiotripsina são capazes de inibir a penetração
da cercária, sem interferir em sua motilidade. Entretanto, é difícil avaliar se a motilidade da cercária foi
afetada. Revisão mais detalhada e atual do mecanismo de penetração da cercária pode ser encontrada nos
artigos de McKerrow & Satter (2002), Curwen & Wilson (2003) e McKerrow (2003), embora muitas dúvidas
ainda persistam. Não se pode, por exemplo, descartar a possibilidade de que tais enzimas das glândulas
das cercárias sejam indispensáveis para a nutrição da larva durante sua estada na pele.
A contração de fibras musculares do corpo e da cauda da cercária é essencial para a penetração.
Todo o estoque de glicogênio do corpo e da cauda da cercária é gasto durante o processo, para o fornecimento
da energia necessária à penetração do parasito (Oliveira et al., 1975).
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Após a penetração do corpo da cercária através da epiderme, inicia-se o processo de sua transformação
em esquistossômulo (ver transformação da cercária).

Enzimas Digestivas (Hemoglobinase)
A hemoglobina do hospedeiro é uma das principais fontes utilizadas para a nutrição do parasito. As
hemácias ingeridas pelo parasito são lisadas por um fator hemolítico descrito no homogenato do verme
adulto e a hemoglobina liberada é então hidrolisada. A principal enzima responsável por esta hidrólise é
uma endopeptase, a cisteinil protease, com especificidade semelhante à das catepsinas B e L. A enzima se
apresenta sob duas formas de massas moleculares, de 27 mil e 32 mil daltons (Sauer & Senft, 1972;
Chappell & Dresden, 1987). Além dessa protease, várias peptidases, que completam a hidrólise das
proteínas, já foram demonstradas no tubo digestivo de S. mansoni, por meio de imunoistoquímica (Bogitsh
& Kirschner, 1986; Bogitsh et al., 2001; Foster & Bogitsh, 1986).

Outras Proteases e Peptidases de S. mansoni
Inúmeras proteases e peptidases já foram descritas em diferentes fases de desenvolvimento de S.
mansoni, com a utilização de substratos protéicos, peptídeos e inibidores específicos. Muitas dessas
enzimas estão associadas ao tegumento do parasito (Foster & Bogitsh, 1986; Auriault et al., 1982;
Damoneville et al., 1982). A função biológica dessas enzimas ainda não está completamente esclarecida.
Segundo Auriault et al. (1981), uma metaloproteinase presente no tegumento do esquistossômulo e do
verme adulto, capaz de hidrolisar imunoglobulina do hospedeiro, estaria envolvida no mecanismo de
proteção do parasito contra o efeito citotóxico do anticorpo e do sistema do complemento do hospedeiro.
Duas tio-proteases já foram purificadas a partir do ovo de S. mansoni, que aparentemente se originam
de glândulas do miracídio no interior do ovo (Sung & Dresden, 1986). Ainda não se conhece a função
dessas proteases. Outra atividade proteolítica do ovo é a da Leucina aminopeptidase, cuja inibição impede
a saída do miracídio do ovo (Xu & Dresden, 1986).

Eventos Biológicos e Bioquímicos Envolvidos na Transformação Cercária-Esquistossômulo
A transformação da cercária em esquistossômulo envolve:


perda da cauda;



eliminação da secreção proteolítica;



eliminação do glicocálice (camada de glicoproteínas que reveste a membrana da cercária);



transformação da membrana do parasito de trilaminada para pentalaminada (Stirewalt, 1974);



alteração do metabolismo de aeróbico para anaeróbico. Esse processo pode ser reproduzido in
vitro, removendo-se a cauda por meios mecânicos e incubando os corpos cercarianos em meio
adequado. O método é simples e passível de monitoramento, baseado na inviabilidade do
esquistossômulo em água, meio em que a cercária sobrevive naturalmente, e na sensibilidade da
cercária ao sistema de complemento (Gazzinelli et al., 1973; Machado et al., 1975).
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A retirada da cauda é o evento indutor do processo de transformação (Howells et al., 1975; Howells
et al., 1974). Os corpos cercarianos resultantes, quando incubados em meio adequado, eliminam material
das glândulas e sofrem alteração de sua permeabilidade, que gradualmente tornam sensíveis à água e
insensíveis ao sistema de complemento. Essa alteração ocorre simultaneamente com perda do glicocálice
rico em glicoproteínas, que reveste toda a superfície da cercária, como mostram a micrografia eletrônica
(Figura 1) e a Tabela 2 (Oliveira et al., 1975; Howells et al., 1975; Ramalho-Pinto et al., 1974).
Durante a transformação há consumo de glicogênio e uma mudança do metabolismo da larva (mas
não da cauda), de aeróbica para anaeróbica (Ramalho-Pinto et al., 1975; Von Kruger et al., 1978;
Castanheira, Gazzinelli & Figueiredo, 1981). A eliminação do glicocálice da cercária é essencial para a
alteração da permeabilidade, permitindo a entrada de aminoácidos e, em conseqüência, a síntese de
proteínas necessária ao desenvolvimento do esquistossômulo (parasito jovem).
Utilizando-se aminoácidos C14, demonstrou-se que a síntese de proteína ocorre, preferencialmente, na
membrana (Nagai et al., 1977), que durante a transformação evolui de uma membrana trilaminada para
uma membrana pentalaminada (dupla membrana, resultado da fusão de duas membranas trilaminadas)
(Stirewalt, 1974; Hockley & McLaren, 1973).
Os esquistossômulos permanecem na derme por 48-72 horas e, em seguida, migram para os pulmões.
Apenas 30%-40% sobrevivem, escapando à ação do sistema imune do hospedeiro e se desenvolvendo em
vermes adultos.
Figura 1 – Foto micrográfica de cercária (1) e do esquistossômulo (2). Nota-se ausência do glicocálice
após a transformação

Fonte: Ramalho-Pinto et al. (1974).

Eventos Biológicos e Bioquímicos Envolvidos no Escape do Parasito
As cercárias que penetram e se transformam em esquistossômulos, em animais infectados
experimentalmente, estão sujeitas à ação de anticorpos específicos citotóxicos mediada pelo sistema de
complemento (Clegg & Smithers, 1968, 1972; Murel & Clay, 1972; Capron et al., 1974; Dean, Wistar &
Chen, 1974). Cerca de 1/3 dos esquistossômulos escapam da atividade citotóxica, que pode ser avaliada
in vitro em se incubando o parasito com soro hiperimune e soro de cobaia como fonte de complemento
(Smithers, Terry & Hockley, 1969; Goldring et al., 1977). Este teste se baseia na resistência apresentada
por esquistossômulos incubados in vitro com eritrócitos humanos, sugerindo que a proteção contra o

186 | Schistosoma mansoni E ESQUISTOSSOMOSE: UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR

efeito citotóxico é adquirida através da adsorção, pela membrana dos esquistossômulos, de substâncias
macromoleculares de eritrócitos do hospedeiro. Posteriormente, foi identificada, ancorada na membrana
de esquistossômulos incubados com eritrócitos normais, a glicoproteína DAF (Decay accelarating factor)
(Horta & Ramalho-Pinto, 1982), que protege o eritrócito contra a lise mediada pelo complemento, inibindo
a C3-convertase (Medof, Kinoshit & Nussenzweig, 1984). Eritrócitos desprovidos de DAF não induzem
proteção ao esquistossômulo. A incubação com soro inativado também confere proteção ao esquistossômulo
(Tavares et al., 1978), o sugerindo que outras moléculas podem se ligar à membrana dos esquistossômulos.
Por exemplo, a lectina (concanavalina A) adicionada ao meio de cultura foi também capaz de conferir
proteção ao esquistossômulo contra o anticorpo citotóxico (Pijkeren, Tavares & Gazzinelli, 1982),
provavelmente mediante ligação da lectina com receptores de concanavalina A, cuja existência na superfície
do esquistossômulo foi demonstrada por Murrell et al. (Murrel et al., 1978). A adição de puromicina
(inibidor de síntese de proteínas) ao meio de cultura neutralizava parcialmente a proteção induzida por
soro inativado. Daí se conclui que, além da ligação de substâncias de eritrócitos ou do soro na superfície
do esquistossômulo, a sintese ‘de novo’ de proteínas no tegumento é também necessária para a aquisição
de proteção contra o efeito citotóxico de anticorpo e sistema de complemento (Tavares et al., 1978).
Portanto, a proteção adquirida pelos esquistossômulos que escapam à ação do sistema imune se deve a
alterações na membrana, por intermédio de uma rápida síntese de proteínas ‘de novo’ (turnover) bem
como pela aquisição de macromoléculas do hospedeiro.
Tabela 2 – Secreção glandular de corpos cercarianos a 30oC no meio de cultura Hanks-BSS
Tempo de
incubação

*

Material glandular residual (%)

(min)

Protease*

Alizarina**

PAS***

0

100

100

100

10

108

95

90

40

64

62

42

80

48

36

38

Atividade específica do extrato larval em acetil-tirosina-etil Ester.

** Coloração por alizarina.
*** Coloração por reagente de Schiff.
Fonte: Oliveira et al. (1975).

Essa interpretação é coerente com as observações de Hockley (1968) e Wilson & Barnes (1977), que
descreveram a alteração da membrana externa do parasito de tri para pentalaminada com o desenvolvimento
e, com a verificação de uma síntese preferencial de proteínas do tegumento, após a transformação da
cercária em esquistossômulo (Nagai et al., 1977; Wilson & Barnes, 1977; Kusel & Mackenzie, 1975;
Cordeiro & Gazzinelli, 1979; Cordeiro et al., 1984). Tais alterações estruturais incluem também processos
de troca de lipídeos, provavelmente envolvendo interações com lipoproteínas do soro e captação de
glicolipídeos do hospedeiro (Rumjanek & Curiel, 1983). A aquisição in vivo de antígenos do hospedeiro
pelo parasito jovem foi demonstrada com transferência de vermes de 12-14 dias de desenvolvimento de

Bioquímica de Schistosoma mansoni | 187

um hospedeiro para outro, de diferentes espécies, previamente imunizados contra glóbulos vermelhos do
doador (Coelho, Gazzinelli & Pellegrino, 1980).

REPRODUÇÃO DE S. mansoni: AMADURECIMENTO SEXUAL E MEDIADORES QUÍMICOS
A relação conjugal entre macho e fêmea de Schistosoma mansoni e a história natural do seu
desenvolvimento sexual representa um dos mais interessantes capítulos de toda a parasitologia. Inúmeros
estudos se propõem a entender o desenvolvimento sexual das fêmeas e a desvendar a natureza do
estímulo que controla e mantém tal processo. Muito embora a natureza do estímulo (físico ou químico)
seja motivo de controvérsia, os pesquisadores concordam que o acasalamento é um requisito
indispensável para que ocorra a maturação e migração das fêmeas para o sítio definitivo de permanência
no sistema vascular do hospedeiro vertebrado. Os parasitos do gênero Schistosoma, por serem dióicos,
situam-se entre os primeiros metazoários a desenvolverem sexos separados, constituindo uma exceção
entre trematódeos da ordem Digenea, cujos membros são hermafroditas (Pessôa, 1963; Rey, 1992). A
característica atual dos dióicos pode ter resultado de um processo evolutivo gradual ou brusco do
protândria (hermafroditismo seqüencial pelo qual um indivíduo passa de macho a fêmea) ou estádio
de protogênia (hermafroditismo seqüencial pelo qual um indivíduo passa de fêmea a macho) alcançado
pelos antepassados hermafroditas (proto-esquistossomas). Com a separação dos sexos e a conseqüente
necessidade de fertilização cruzada, a evolução de Schistosoma foi provavelmente acelerada pela união
dos genomas de macho e fêmea em diferentes hospedeiros, tais como pássaros, mamíferos migratórios ou
ainda répteis da era mesozóica (Basch, 1990).
A hipótese de que o sexo poderia ser determinado, no gênero Schistosoma, por cromossomas, foi
levantada no começo do século e ganhou apoio com o estudo publicado por Cort em 1921 (Cort, 1921). O
sexo é determinado no zigoto por mecanismo cromossomal, baseado na presença e ausência de cromossomo
W, como proposto por Atkinson (1980). A fêmea de Schistosoma (2n=16) é heterogamética, ZW, e o
macho, homogamético, ZZ (Short, 1983). O sexo em Schistosoma é predeterminado no momento da
fertilização dos ovos (formação do zigoto) no hospedeiro vertebrado, e as cercárias, advindas de um
único miracídio, resultam da amplificação do genoma por reprodução assexuada, no caramujo. Um
único miracídio produz uma população clonal de cercárias de um mesmo sexo.

Desenvolvimento da Fêmea
O completo desenvolvimento somático e a maturidade sexual da fêmea só ocorrem na presença de
contato físico com o macho apropriado (Basch, 1991). Entretanto, alguns autores acreditam que o contato
da fêmea com o macho não é espécie-específico e, em raros casos, não é nem gênero-específico (Vogel,
1941). Deve ser enfatizado, contudo, que essa dependência da fêmea não é absoluta, no escopo do gênero
Schistosoma (Short, 1957).
A sistematização do estudo no desenvolvimento sexual da fêmea iniciou-se com estudos de Sagawa,
Ogi & Sumikoshi (1928) e Severinghaus (1928), que mostraram que fêmeas de S. japonicum, obtidas de
infecção unissexual, não alcançavam maturidade reprodutiva e eram menores do que as fêmeas de infecções
bissexuais. Mais tarde este fenômeno foi descrito para as espécies S. haematobium, S. bovis e S. mansoni
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(Vogel, 1941; Brumpt, 1936; Maldonado & Herrera, 1949; Moore,Yolles & Meleney, 1954). Todavia, devese ressaltar que nas espécies Schistosomatium douthitti e Heterobilharzia americana as fêmeas mostram
uma menor dependência dos machos para sua maturação (Short, 1952, 1957; Taylor, Amin & Nelson,
1969) e, na espécie S. mattheei, elas podem se desenvolver e produzir ovos na ausência de machos,
embora os ovos, em geral, não sejam viáveis (Taylor, 1971). A obtenção de ovos de S. haematobium com
miracídios móveis produzidos por fêmeas obtidas de hamsters, experimentalmente infectados com cercária
de um único sexo, já foi também descrita por Khalil & Mansour (1995), segundo os quais as fêmeas de S.
haematobium também podem apresentar partenogêneses. As fêmeas não acasaladas são acompanhadas
por uma série de alterações estruturais e metabólicas, cujo determinante primário seria, provavelmente,
a ausência de algum estímulo físico e/ou químico fornecido pelo macho. Análise comparativa dos elementos
cálcio, fósforo, potássio, magnésio e enxofre em fêmeas de infecções uni ou bissexuadas mostra apenas
uma concentração de cálcio significativamente mais baixa em fêmeas de infecções unissexuais (Shaw,
1986; Shaw & Erasmus, 1983). Também foram encontradas diferenças antigênicas entre fêmeas de infecções
uni e bissexuais (Aronstein & Strand, 1984).
Fêmeas sexualmente maduras (adultas) de S. mansoni, oriundas de infecções bissexuais, quando
transplantadas cirurgicamente para hamsters ou ratos, simulando infecção unissexual, apresentam
alterações degenerativas, no seu tamanho e nas glândulas vitelinas, três dias após o transplante; já no
ovário, as alterações aparecem seis dias depois do transplante (Clough, 1981). Estudo de microscopia
eletrônica detectou células vitelinas atípicas dois dias após o transplante. Tanto o ovário como as células
vitelinas apresentavam alterações na diferenciação, bem como morte celular (Popiel & Basch, 1984a).
Resultados semelhantes foram obtidos usando-se outros procedimentos. Animais com infecções
bissexuais de S. mansoni foram tratados com a droga oxamniquine (1,2,3,4-Tetrahydro-2isopropylaminomethyl-7-nitro-6-quinolylmethanol), que elimina quase completamente os vermes machos.
Nessas condições, as fêmeas mostraram redução no peso corporal, assemelhando-se a adultos imaturos
sexualmente. Uma segunda dose de oxamniquine não apresentou nenhum efeito aparente nas fêmeas,
sugerindo, então, que as alterações no status reprodutivo observadas seriam resultantes da descontínua
estimulação do macho (Popiel & Basch, 1984b). Experiências subseqüentes, com fêmeas apresentando as
alterações degenerativas supracitadas, em nível reprodutivo e somático, quando acasaladas e transferidas
para hospedeiros (ratos do Nilo), apresentaram sinais inequívocos de desenvolvimento somático e maturação
sexual após três dias de implantação, sugerindo que o efeito observado realmente não fora devido ao
oxamniquine, mas à ausência do macho. Constatou-se, ainda, que as alterações observadas eram
reversíveis (Popiel & Erasmus, 1982).
O aspecto mais fascinante sobre o desenvolvimento sexual de fêmeas de Schistosoma é a investigação
da natureza e controle do(s) estímulo(s) produzidos pelos machos, capazes de desencadear o
desenvolvimento e maturação sexual da fêmea. Sabe-se hoje que o estímulo do macho é necessário não
só para as fêmeas alcançarem seu pleno desenvolvimento somático e maturidade reprodutiva, mas também
para mantê-las em fase reprodutiva (Basch, 1991).
Diferentes hipóteses foram formuladas para explicar a natureza do estímulo que determina e controla
o desenvolvimento reprodutivo somático das fêmeas (Ribeiro-Paes & Rodrigues, 1997).
Michael (1969) acasalou in vitro fêmeas de S. mansoni, recentemente isoladas, com machos cujos
testículos foram eliminados com a manutenção prolongada in vitro ou por exposição aos raios X. Tanto
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os machos com testículos íntegros quanto os com testículos deteriorados, todos recém-isolados,
estimularam a taxa de postura de ovos e o desenvolvimento das fêmeas. Desta maneira, nem acasalamento,
nem estímulo de oviposição dependem de testículos íntegros, esperma viável ou algo secretado com o
esperma. Resultado semelhante foi relatado por Shaw (1977), quando este concluiu que a inseminação
por si só não seria o ‘ativador’ para o desenvolvimento das fêmeas.
Outros investigadores mostraram que o desenvolvimento de fêmeas pode ocorrer na ausência de
esperma no oviduto (Basch & Basch, 1984; Erasmus, 1973).
Outra hipótese para explicar a maturação de fêmeas refere-se a estímulos induzidos por hormônio.
Essa hipótese ganhou força com a descoberta de feromônios em insetos (Karlson & Lüscher, 1959). O
hormônio chamado ecdisona, originalmente caracterizado como responsável pela diferenciação durante o
processo de muda de insetos, bem como o esteróide 20-hidroxiecdisona, já foram detectados em S. mansoni.
Tais hormônios estão, possivelmente, relacionados com o desenvolvimento e maturação sexual de fêmeas
(Torpier et al., 1982; Nirdé et al., 1983).
Em drosófila, a ecdisona estimula a síntese e secreção de polipeptídeos do ovo. Neste contexto, é
interessante ressaltar que a imunorreatividade a ecdiesteróides em S. mansoni foi localizada na entrada
do ducto vitelínico, próximo ao oótipo, sugerindo papel da ecdisona, nesse parasito, análogo ao dos
insetos (Legay, 1976).
Vogel (1941), para explicar a dependência do macho no desenvolvimento sexual da fêmea, propôs
que o macho contribuiria para a nutrição da fêmea, colaborando para o seu pleno desenvolvimento
somático. Esta abordagem, que enfatiza a importância de vermes machos no processo de nutrição de
fêmeas de Schistosoma mansoni, foi retomada por Gupta & Basch (1987b) e discutida com mais detalhes
em interessante artigo publicado por Basch (1990). De acordo com estes investigadores, durante o
desenvolvimento do parasito, a necessidade de alta eficiência reprodutiva induziria a fêmea a sacrificar,
em processo seletivo, alguns de seus elementos estruturais, tais como os músculos da faringe e
locomotores. Estas perdas teriam levado as fêmeas à dependência do macho, que, conseqüentemente,
teria desenvolvido a sua musculatura a ponto de esta permitir a transferência de nutrientes do sangue do
macho para a fêmea. Assim, os machos garantiriam a sobrevivência da espécie “não apenas por doar
esperma, mas também por oferecer músculo” (Basch, 1990; Gupta & Basch, 1987b).
Além da participação dos hormônios, a transferência de nutrientes, do macho para a fêmea, tal como
glicose (Cornford, 1986; Cornford & Huot, 1981; Cornford & Fritzpatrick, 1985), colesterol (Haseeb, Eveland
& Fried, 1985; Popiel & Basch, 1986), polipeptídeos e glicoproteínas (Basch & Nicolas, 1989), têm sido
propostos como indutores do desenvolvimento sexual das fêmeas outros tipos de mensageiro, como por
exemplo os neuropeptídeos (Skuce et al., 1990). De acordo com alguns investigadores, o contato macho/
fêmea pode resultar em alterações de permeabilidade e captação de nutrientes em regiões específicas do
tegumento da fêmea (Erasmus, 1986; Popiel & Erasmus, 1981). Dados experimentais mostram o aumento
de 35% a 40% na incorporação de [3H]-timidina, medida indireta de síntese de DNA, depois que fêmeas de
S. mansoni foram colocadas em contato com machos (Den & Erasmus, 1984). Também o acasalamento
de fêmeas de infecções de único sexo com vermes machos resultou numa elevação de incorporação de
[3H]-tirosina, avidamente captada por células vitelinas (Popiel & Erasmus, 1981; Erasmus, 1975).
Atkinson & Atkinson (1980) relataram a existência de um polipeptídeo de 66 kDa, sintetizado por machos
e transferido para as fêmeas. Entretanto, esse achado não foi confirmado em outros estudos. Por exemplo,
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Popiel & Bash (1984a), utilizando parasitos marcados com Leucina 14C, in vivo e in vitro, constataram que,
embora fêmeas dos vermes tenham captado pequena quantidade de produtos metabólicos derivados de machos,
não foi observada a transferência de um polipeptídeo específico de 66 kDa em quantidades significativas.
Shaw (1977) observou que fêmeas obtidas de infecções unissexuais foram estimuladas por extratos
de vermes machos, solúveis em éter e acetona. Este resultado, entretanto, parece ocorrer somente em
uma linhagem particular de S. mansoni (fêmeas de Cardiff), cujas células vitelinas das fêmeas são capazes
de se desenvolver na ausência de machos. Popiel (1986) e Kunz et al. (1995) sugeriram que a proliferação
das células vitelinas maduras seria induzida por um sinal agindo como mitógeno, isto é, estimulando a
proliferação das células tronco-vitelinas. Segundo os autores, uma série de moléculas participariam na
transdução de sinal em S. mansoni, mediando o processo de proliferação de células vitelinas. Para
demonstrar a transferência de colesterol, machos e fêmeas adultos de Schistosoma mansoni foram
incubados 24 h em meio contendo [3H]colesterol. Os vermes marcados foram acasalados com um par não
marcado, in vitro ou in vivo, por implantação cirúrgica em hamsters. Durante o período de acasalamento
os vermes marcados perderam até 65% de seu [3H]colesterol, captado pelo seu par não marcado. Em
ambos, machos e fêmeas, não marcados, acasalados com vermes marcados, os níveis de [3H]colesterol
foram mais altos que controles não acasalados. Isto sugere que a transferência de colesterol entre pares
de vermes é bidirecional e é facilitada pelo contato físico mediante justaposição das membranas. A troca
de colesterol em pares de vermes de Schistosoma seria, provavelmente, uma conseqüência parcial ou
total da renovação da molécula no tegumento (Popiel, 1986).
O estímulo táctil, que ocorre no contato macho-fêmea, também parece ser importante na maturação
sexual das fêmeas (Popiel & Erasmus, 1982; Robinson, 1960). A importância do estímulo táctil foi mostrada
num interessante experimento executado por Popiel & Basch (1984b). Machos e fêmeas de S. mansoni
foram cortados em segmentos, pareados em diferentes arranjos e combinações e transferidos para as
veias mesentéricas de hamsters ou cultivados in vitro. O acasalamento ocorreu entre vermes íntegros ou
entre segmentos de machos com as fêmeas íntegras, tanto no hospedeiro como in vitro. Na maioria das
fêmeas acasaladas com os segmentos ocorreu algum desenvolvimento do sistema reprodutivo, avaliado
por diferenciação de glândulas vitelinas. O desenvolvimento das glândulas foi restrito à porção de contato
com os fragmentos do macho, que continuaram a exibir contrações normais do corpo e integridade
morfológica durante os 24 dias de manutenção in vitro. Daí os autores concluíram que:


na ausência de intestino funcional, segmentos de vermes podem sobreviver, durante períodos
prolongados, com nutrientes absorvidos através do tegumento;



o desenvolvimento da fêmea é independente de controle do sistema nervoso;



o fator estimulador dos machos não tem localização centralizada;



a diferenciação das glândulas vitelinas na fêmea requer estímulo localizado, e não se propaga
através do verme.

Formação do Ovo
Analise histoquímica de fêmeas mostram que as células vitelinas, além de armazenarem nutrientes
para desenvolvimento do embrião, apresentam também glóbulos contendo material precursor da parede
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do ovo (Smyth & Clegg, 1959; Wells & Cordingley, 1991). O processo de formação da parede do ovo parece
envolver oxidação de resíduos de tirosina para formação de quinonas sob a ação do sistema enzimático
fenol-oxidase. Quinonas são moléculas altamente instáveis, podendo reagir com grupos amino e sulfidrila
de proteínas adjacentes, levando à formação de uma parede rígida ou uma cápsula protetora (Cordingly,
1987; Eshete & LoVerde, 1993).
Detalhes da ultra-estrutura do ovo de S. mansoni podem ser encontradas em Neill et al. (1988). A
composição química da casca do ovo de S. mansoni e S. japonicum mostrou abundância dos aminoácidos
glicina (37% para S. mansoni e 45% para S. japonicum), ácido aspártico, lisina e serina. A casca do ovo
contém de 7,5% a 10% de carboidratos, sendo glicosamina o constituinte principal (Byram & Senft, 1979).

Desenvolvimento do Macho
Aparentemente, embora o desenvolvimento do verme macho ocorra normalmente na presença ou na
ausência da fêmea (Erasmus, 1987), algumas alterações fisiológicas e antigênicas já foram descritas
entre machos de infecções uni e bissexuais: maior utilização de ácido aspártico em machos não acasalados
(Cornford, 1985); diferenças qualitativas na resposta humoral, em infecções uni e bissexuais, à
glicoproteínas de machos (Aronstein & Strand, 1984); e uma maior atividade nos machos de infecção
unissexual (Shaw, 1977). Entretanto, os machos de S. japonicum de infecções unissexuais apresentam
um crescimento menor e mais lento do que os acasalados (Severinghaus, 1928; Lee, 1932). Postulou-se
que nestes casos particulares o desenvolvimento do macho pode ser controlado pelo menos em parte pela
fêmea (Armstrong, 1965). Mais recentemente, Khalil & Mansour (Khalil & Mansour, 1995) descreveram
uma redução significativa no peso do corpo de machos de S. mansoni e S. haematobium de infecções
unissexuais, com relação a bissexuais. Este aspecto da biologia de Schistosoma merece reconsideração
em vista dos novos resultados obtidos.

Aspectos Moleculares da Interação Macho-fêmea
A fim de esclarecer os mecanismos moleculares resultantes da interação macho-fêmea que levam ao
desenvolvimento reprodutivo da fêmea, procurou-se, inicialmente, identificar genes ativos apenas no
estádio reprodutivo das fêmeas. Os genes melhor caracterizados e que são expressos durante o
desenvolvimento da fêmea de S. mansoni são os precursores das proteínas p14 e p48 da casca do ovo
(LoVerde et al., 2004). Os mensageiros respectivos (mRNAs) são encontrados apenas nas fêmeas sexualmente
maduras e não são encontrados nem nos machos, nem nos ovos. Nas infecções bissexuais experimentais,
esses mRNA’s são transcritos 28 dias após o acasalamento, atingindo o nível máximo de transcrição em
45 dias. Por conseguinte, a ativação desses genes são marcadores do acasalamento. Experimentos de
hibridização in situ demonstram que estímulos do macho são necessários para a síntese e tradução dos
mRNA’s p14 e p48. Esses produtos dos genes estão associados aos grânulos proteináceos das células
vitelinas que contêm os precursores da casca do ovo (Chen, Rekosh & LoVerde, 1992). Existem na literatura
evidências da presença de vias de transdução de sinais envolvidas no desenvolvimento reprodutivo das
fêmeas. Por exemplo, a expressão de Ras (que codifica um grupo de proteínas da superfamília da GTPases
que estão envolvidas na regulação da proliferação celular em vários sistemas) está regulada em machos
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e fêmeas do parasito, variando a concentração de seus componentes (Ras, MAP-kinase e GAP) de acordo
com o sexo e estádio de desenvolvimento (Schussler, Grevelding & Kunz, 1997). TGF (fator de crescimento)
e fatores relacionados, como por exemplo a activina, sinalizam por intermédio de uma família de proteínas
transmembranosas identificadas como serina/treonina quinases. Existem dois tipos de receptores que
atuam em conjunção com serina/treonina quinases, que são os tipos I e II. A expressão do receptor tipo I,
identificada em S. mansoni, está aumentada após a infecção do hospedeiro (Davies, Shoemaker & Pearce,
1998). RI ativado transduz o sinal para uma família de proteínas denominadas Smads, que atuam como
efetores da família de TGF. Através desses efetores o sinal é transferido para o núcleo, regulando a
transcrição de genes específicos, em resposta à ativação de receptores. Três diferentes membros da família
Smads já foram isolados em S. mansoni. Dois deles, SmSmads-2 e SmSmads-4 foram encontrados nas
células vitelinas através de imunolocalização e hibridização in situ (Osman, Niles & Loverde, 2001).
Vários outros receptores que ativam quinases envolvidas na sinalização já foram identificados em S.
mansoni e certamente influenciam o desenvolvimento e maturação do parasito (para detalhes adicionais
ver a revisão de LoVerde et al. 2004).
Deve-se, ainda, mencionar que o desenvolvimento do parasito e, em especial, a sua fecundidade são
também influenciados por citocinas do hospedeiro. Este aspecto, todavia, será abordado em detalhes no
capítulo sobre imunologia.
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