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Por definição, lipídeos são biomoléculas insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Dessa forma, 
constituem um grupo de substâncias estruturalmente bastante diversificadas, que se originam por meio de rotas 

metabólicas distintas. Apresentam várias funções biológicas: servem como armazenamento de energia, moléculas 
sinalizadoras e mensageiras em vias de transmissão de sinais e, ainda, como componentes de membranas (Berg, 
Tymoczko & Stryer, 2008). São os principais constituintes das membranas celulares na maioria dos organismos, in-
cluindo os tripanossomatídeos.

Os fosfolipídeos são elementos estruturais de grande importância, sendo considerados os principais componentes 
das membranas biológicas de Leishmania. Como exemplo da importância dos fosfolipídeos, podemos citar a degradação 
de glicerofosfolípideos gerando uma infinidade de moléculas sinalizadoras, incluindo inositol 1,4,5-trifosfato e 
1,2-diacilglicerol. Além disso, os fosfolipídeos como fosfatidilinositol (PI) podem ser modificados por um grupo de 
cinases (PI3K, PI4K e PIPKs) em fosfoinosídeos bioativos (PIP, PIP2 e PIP3) (Zhang & Beverley, 2010).

Outros importantes lipídeos presentes em Leishmania são os ácidos graxos. São ácidos carboxílicos com cadeias de 
hidrocarboneto variando de 4 a 36 átomos de carbono. Quase todos os ácidos graxos apresentam número par de átomos 
de carbono, podendo ser saturados ou insaturados, com ligação dupla quase sempre na configuração cis (Nelson & 
Cox, 2006). Em Leishmania, encontramos tanto ácidos graxos saturados (como, por exemplo, o ácido esteárico, com 18 
átomos de carbono) como os ácidos graxos insaturados, como o ácido araquidônico, com vinte átomos de carbono com 
quatro ligações duplas cis (Lee, Stephens & Englund, 2007; Livore, Tripodi & Uttaro, 2007; Tripodi et al., 2006).

Ainda dentro da classificação de lipídeos, encontram-se os esteróis, que desempenham importante papel na 
regulação da fluidez das membranas biológicas e outras funções metabólicas menos estudadas, como controle do 
ciclo celular e estabilização de receptores. Os esteróis têm muito destaque nos tripanossomatídeos porque a via 
biossintética desses parasitos divergiu durante a evolução da via dos mamíferos, fazendo com que determinadas 
etapas sejam consideradas bons alvos para o desenvolvimento de novos fármacos.

Neste capítulo, em razão da grande diversidade química e biológica dos lipídeos, centraremos nossa atenção nas 

principais vias metabólicas envolvendo ácidos graxos e esteróis, realçando as similaridades e diferenças entre os 

mamíferos e Leishmania spp., à luz do conhecimento atual.
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ÁCIDOS GRAXOS

O sistema enzimático que catalisa a síntese de ácidos graxos é denominado ácido graxo sintase (AGS) e, apesar de 
ser similar em diversos organismos, apresenta algumas diferenças estruturais significativas. Pode, assim, ser classificado 
em ácido graxo sintase do tipo I (AGS1) e ácido graxo sintase do tipo II (AGS2) (Smith, 1994; Witkowski et al., 2004).

As enzimas que compõem a AGS1 estão localizadas no citoplasma das células de mamíferos e de fungos, 
organizadas em múltiplos sítios catalíticos, unidas em uma grande cadeia polipeptídica, formando um dímero 
com subunidades idênticas de 272 kd. Cada cadeia envolve-se em três domínios unidos por regiões flexíveis, que 
permitem movimento aos domínios que são necessários para a cooperação entre os centros ativos da enzima (Smith, 
1994; Witkowski et al., 2004). No entanto, a AGS2, encontrada em bactérias e plantas, apresenta cada enzima em 
polipeptídios individuais, mas unidos formando um complexo, que se dissociam em enzimas individuais quando a 
célula é rompida (Rock & Jackowski, 2002).

As reações bioquímicas fundamentais na síntese de ácidos graxos são muito semelhantes em ambos os complexos. 
Os intermediários na síntese de ácidos graxos são ligados a uma proteína carreadora de acilas (ACP – Acyl Carrier 
Domain Protein). Ao final de cada ciclo de síntese, temos como resultado o aumento do ácido graxo em unidade de 
dois carbonos, estes que são doados por meio do grupamento malonil, que é transferido do malonil-CoA para o acetil-
CoA que está ligado ao ACP. Para a adição de dois carbonos no ácido graxo que está sendo formado são necessárias 
quatro reações: condensação, redução do grupo carbonila, desidratação e redução da ligação dupla, catalisadas 
pelas enzimas: acetil-CoA-ACP transacetilase, malonil-CoA-ACP transacetilase, β-cetoacil-ACP sintase, β-cetoacil-ACP 
redutase, β-hidroxiacil-ACP desidrogenase e enoil-ACP redutase, respectivamente. Nas etapas de redução utiliza-se o 
NADPH como redutor (Berg & Stryer, 2008; Nelson, 2006; Smith, 1994; Witkowski et al., 2004).

A síntese dos ácidos graxos nos tripanossomatídeos é essencial para a sua sobrevivência. Promastigotas de 
Leishmania spp. podem crescer em meio quimicamente definido que carece de lipídeos (Steiger & Steiger, 1977). 
Portanto, esses organismos têm a capacidade de sintetizar ácidos graxos de novo. Estudando o genoma de Leishmania 
encontraram-se enzimas que caracterizam a presença da AGS2 como, por exemplo, β-cetoacil-ACP redutase, β-cetoacil-
ACP sintase e enoil-ACP redutase, estando essas enzimas presentes na sua mitocôndria única (Lee, Stephens & 
Englund, 2007; Gurvitz, 2009; Paul et al., 2001). Contudo, AGS2 contribui com apenas uma pequena fração dos 
ácidos graxos sintetizados pela célula, existindo outra via não convencional para a síntese da grande parte dos ácidos 
graxos necessários para Leishmania.

Entretanto, estudos mais recentes revelaram que os parasitos do gênero Leishmania fazem a maior parte da 
síntese dos ácidos graxos por um mecanismo novo e inesperado, envolvendo enzimas chamadas elongases (ELOs), 
presentes no retículo endoplasmático. Genes implicados no alongamento dos ácidos graxos foram descobertos em 
leveduras em 1996, embora a cadeia de atividade de alongamento dessa via tenha sido inicialmente documentada 
em 1970 (Toke & Martin, 1996). 

As ELOs utilizam reações bioquímicas semelhantes às utilizadas na AGS1 e AGS2, exceto pelo fato de que o 
malonil-CoA não está ligado ao ACP, sendo utilizado como inicializador da síntese o butiril-CoA, em vez do acetil-CoA. 
Além disso, as enzimas da via são proteínas integrais da membrana do retículo endoplasmático (Lee et al., 2006). 
As ELOs condensam o malonil-CoA na cadeia acila em crescimento, aumentando-o em dois átomos de carbono. 
O β-cetoacil-CoA formado é então reduzido (β-cetoacil-ACP redutase), desidratado (β-hidroxiacil-ACP desidrogenase) 
e reduzido novamente (trans-2-enoil-CoA redutase), produzindo um longo e saturado acil-CoA. As duas etapas de 
redução requerem NADPH (Lee et al., 2006). 

Como produto final da reação das ELOs temos ácidos graxos contendo de oito a 18 carbonos, que serão utilizados 
por Leishmania para síntese de, por exemplo, glicosilfosfatidilinositol (Ferguson, 1999).
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Uma característica notável das ELOs de Leishmania é a utilização de acil-CoA de cadeia curta como inicializador da 
síntese. Essa característica distingue as ELOs dos tripanossomatídeos do sistema de alongamento dos ácidos graxos 
presente nas células de mamíferos, que utiliza o palmitoil-CoA (ácido graxo de 16 carbonos) como inicializador (Lee, 
Stephens & Englund, 2007; Paul et al., 2001; Lee et al., 2006).

Em Leishmania também temos a síntese dos ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs, do inglês Polyinsaturated 

Fatty-Acid). As PUFAs são sintetizadas pela ação das ELOs e das dessaturases. Em Leishmania, assim como em outros 
tripanossomatídeos, o ácido esteárico sintetizado pela via das elongases é dessaturado, formando ácido oleico (ácido 
graxo com 18 átomos de carbono e uma ligação dupla) e o ácido linoleico (ácido graxo com 18 átomos de carbono 
e duas ligações duplas). Contudo, Leishmania spp. podem sintetizar PUFAs ainda maiores, apresentando de vinte 
átomos de carbono com quatro ligações duplas, como o ácido araquidônico, até ácidos graxos com 22 átomos de 
carbono, com até seis ligações duplas (Livore, Tripodi & Uttaro, 2007; Tripodi et al., 2006).

Oxidação dos ácidos graxos

A oxidação dos ácidos graxos em acetil-CoA é uma via central que libera energia em muitos organismos. Nos 
mamíferos, a oxidação dos ácidos graxos fornece próximo de 80% das necessidades energéticas de órgãos como o 
fígado e o coração (Berg, Tymoczko & Stryer, 2008; Nelson, 2006). Embora o papel biológico da oxidação dos ácidos 
graxos seja diferente de organismo para organismo, seu mecanismo é essencialmente o mesmo (Berg, Tymoczko & 
Stryer, 2008). Neste tópico iremos abordar a β-oxidação (processo constituído de quatro passos reacionais), meio pelo 
qual os ácidos graxos são oxidados em Leishmania.

O primeiro relato da utilização dos ácidos graxos como fonte de energia em Leishmania foi feito por Hart e Coombs 
em 1982 (Hart & Coombs, 1982). Nesse clássico trabalho, foi demonstrado que Leishmania mexicana, tanto na forma 
promastigota quanto na forma amastigota, é capaz de utilizar os ácidos graxos como fonte de energia. Uma diferença 
marcante entre as formas promastigota e amastigota está na velocidade de oxidação dos ácidos graxos. A forma 
promastigota não oxida rapidamente os ácidos graxos; na sua maior parte, eles são utilizados para a síntese de outros 
lipídeos como, por exemplo, fosfatidilinositol e glicosilfosfatidilinositol (Hart & Coombs, 1982). No entanto, as formas 
amastigotas apresentam uma alta capacidade de utilização dos ácidos graxos como fonte de energia. Por exemplo, 
uma mistura equimolar de estearato, palmitato e oleato é oxidada dez vezes mais rapidamente em amastigotas 
quando comparado a promastigotas (Hart & Coombs, 1982). Essa alta oxidação dos ácidos graxos observada na 
forma amastigota reflete uma adaptação ao substrato encontrado intracelularmente nos macrófagos (Hart & Coombs, 
1982; Glew et al., 1988). Blum (1987) comparou a oxidação de ácidos graxos entre promastigotas e amastigotas, 
obtidos mediante o aquecimento da cultura de promastigotas de Leishmania braziliensis de 26ºC a 34ºC por doze 
horas  (Darling & Blum, 1987). Assim como a L. mexicana, as formas promastigotas e amastigotas de L. braziliensis 
foram capazes de oxidar completamente os ácidos graxos a CO2. Similarmente às amastigotas de L. mexicana oriundas 
de macrófagos, as amastigotas de L. braziliensis oxidaram mais rapidamente ácidos graxos em comparação com a 
forma promastigota. Porém, a oxidação observada nas amastigotas obtidas por meio do aquecimento da cultura de 
promastigotas de 26ºC a 34ºC por doze horas foi apenas três vezes mais rápida (Glew et al., 1988; Blum, 1987). 

A oxidação dos ácidos graxos em células de mamíferos ocorre na matriz mitocondrial, por meio de uma série de 
reações chamada de β-oxidação. A β-oxidação é uma sequência de reações catalisadas por quatro enzimas: acil-CoA 
desidrogenase; enoil-CoA hidratase; β-hidroxiacil-CoA desidrogenase e acil-CoA acetiltransferase (Lopaschuk et al., 
2010; Eaton, Bartlett & Pourfarzam, 1996).

A β-oxidação começa com uma desidrogenação, produzindo uma ligação dupla entre os átomos de carbono α 
e β do ácido graxo (na forma de acil-CoA), liberando um trans-Δ2-enoil-CoA. Essa reação é catalisada pela acil-CoA 
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desidrogenase. No segundo passo, uma molécula de água é adicionada à ligação dupla do trans-Δ2-enoil-CoA para 
formar o β-hidroxiacil-CoA pela ação da enoil-CoA hidratase. No terceiro passo, o β-hidroxiacil-CoA é desidrogenado 
para formar o β-cetoacil-CoA, sob a ação catalítica da β-hidroxiacil-CoA desidrogenase. O quarto e último passo da 
β-oxidação é catalisado pela acil-CoA acetiltransferase, que promove a reação do β-cetoacil-CoA com uma molécula 
de coenzima A livre (CoA) para romper o fragmento carboxila terminal de dois átomos de carbono do ácido graxo 
original na forma de acetil-CoA. O outro produto é um tioéster de coenzima A com o ácido graxo original, diminuído 
em dois átomos de carbono. Por analogia com as reações de hidrólise, tal reação também é chamada de tiólise e a 
acil-CoA acetiltransferase, de tiolase (Berg, Tymoczko & Stryer, 2008; Nelson, 2006; Lopaschuk et al., 2010; Eaton, 
Bartlett & Pourfarzam, 1996).

Em várias espécies de Leishmania foram encontradas enzimas que realizam β-oxidação, como a acil-CoA desidrogenase, 
uma proteína bifuncional enoil-CoA hidratase/β-hidroxiacil-CoA desidrogenase, e a acil-CoA acetiltransferase (Hart & 
Coombs, 1982; Berman et al., 1987; Coombs, Craft & Hart, 1982; Opperdoes & Szikora, 2006; Hart & Opperdoes, 1984). 
Como acontece nas células de mamíferos, a β-oxidação em Leishmania ocorre pelos mesmos quatro passos reacionais 
descritos anteriormente, culminando com a diminuição do ácido graxo original em dois átomos de carbono, gerando 
acetil-CoA e FADH2 (Michels et al., 2006). 

Nas células de mamíferos, as enzimas da oxidação dos ácidos graxos estão localizadas na matriz mitocondrial. 
Ácidos graxos de 12 carbonos ou menores podem adentrar a mitocôndria sem o auxílio de transportadores de 
membrana. Aqueles que dispõem de uma cadeia carbônica maior, os quais constituem a maioria dos ácidos graxos 
livres, são transportados para o interior da mitocôndria por meio do transportador acil-carnitina translocase 
(Lopaschuk et al., 2010).

Em Leishmania, o local onde ocorre a β-oxidação é bastante controverso. Na década de 1980, mediante estudos 
utilizando fracionamento subcelular, acreditou-se que a β-oxidação ocorria nos glicossomos (Coombs, Craft & Hart, 1982). 
Com o advento dos estudos da genômica e da proteômica, não foram encontrados direcionadores que comprovassem que 
as enzimas presentes em Leishmania responsáveis pela β-oxidação estariam realmente nos glicossomos, não havendo 
consenso da real localização desse sistema (Opperdoes & Szikora, 2006; Michels et al., 2006).

Para Leishmania, a β-oxidação é uma importante via de obtenção de energia, principalmente para a forma 
amastigota, que reside no vacúolo parasitóforo no interior dos macrófagos, sendo também demonstrada a necessidade 
de um meio rico em ácidos graxos para que ocorra a transformação da forma promastigota em amastigota (Hart & 
Coombs, 1982). Inibição da β-oxidação também foi descrita como sendo um dos prováveis mecanismos de ação de um 
dos fármacos mais utilizados para o tratamento da leishmaniose, o estibogluconato de sódio (Pentostam®) (Berman 
et al., 1987; Berman, Gallalee & Best, 1987), reafirmando a importância metabólica da β-oxidação para Leishmania.

ESTERÓIS

Os esteróis constituem o mais abundante grupo de isoprenoides da natureza, ocorrendo em procariotos e 
eucariotos. Apresentam como núcleo característico o ciclopentanoperidrofenantreno, constituído por quatro anéis 
hidrocarbonados fundidos, três com seis carbonos e um com cinco que, em virtude da presença de uma ligação 
dupla, se torna quase planar e relativamente rígido. Apresentam diferentes papéis na biologia celular dos eucariotos. 
O mais conhecido é a manutenção da arquitetura da membrana, no qual os esteróis livres interagem com a cadeia 
de ácidos graxos de fosfolipídeos para controlar a fluidez de membrana. Menos conhecidos são os efeitos dos 

esteróis na regulação do ciclo celular (Fernandez et al., 2004). Sua característica anfipática, em razão da polaridade 

conferida pela hidroxila no carbono 3, é muito importante na orientação da molécula nas membranas biológicas e 

é responsável por boa parte de suas funções.
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O colesterol é o esterol mais abundante em seres humanos e, por esse motivo, suas funções têm sido extensivamente 
estudadas desde o último século. Entretanto, os fungos e os tripanossomatídeos distinguiram sua via biossintética e 
seus esteróis diferem do colesterol, apresentando o esqueleto ergostano, caracterizado pela presença de ramificações 
na posição 24 (Figura 1).

Figura 1 – Estrutura do ergosterol

Durante muito tempo, os esteróis foram reconhecidos apenas por suas funções estruturais, mas, atualmente, 
sabe-se que o colesterol desempenha papéis cruciais na organização, dinâmica e funcionalidade das membranas 
celulares, como a estabilização de receptores transdutores de sinais (Paila, Tiwari & Chattopadhyay, 2009; Lagane 
et al., 2000; Kalipatnapu & Chattopadhyay, 2007; Pucadyil & Chattopadhyay, 2006; Gaibelet et al., 2008). Está 
envolvido também na entrada de microrganismos patogênicos intracelulares, como Leishmania (Pucadyil et al., 2004; 
Pucadyil & Chattopadhyay, 2007) e T. cruzi (Fernandes et al., 2007).

Como a maior parte do conhecimento foi adquirido por meio de estudos sobre o colesterol, tomaremos como base 
a rota biossintética dessa molécula, destacando as diferenças já encontradas em relação à biossíntese dos esteróis de 
tripanossomatídeos, especialmente Leishmania. A biossíntese dos esteróis pode ser dividida didaticamente em quatro 
estágios: no estágio 1, ocorre a síntese de um intermediário com seis átomos de carbono, o ácido mevalônico; o estágio 
2 envolve a conversão do ácido mevalônico em unidades de isopreno ativadas; o estágio 3 consiste na polimerização 
de seis unidades isoprênicas com cinco átomos de carbono para formar a estrutura linear do esqualeno, com trinta 
átomos de carbono; no estágio 4 ocorre a ciclização do esqualeno, formando os quatro anéis do núcleo de esteróis, 
além de uma série de mudanças posteriores (oxirreduções e remoção ou migração de grupos metila) que levam aos 
produtos finais (Nelson & Cox, 2006). A biossíntese dos esteróis dos tripanossomatídeos se dá de acordo com essa 
mesma linha geral, diferindo em alguns pontos específicos a serem discutidos a seguir.

• Estágio 1 – Síntese do ácido mevalônico

Em mamíferos, todos os átomos para a síntese de esteróis são fornecidos pelo acetato. Duas moléculas de acetil-
CoA formam acetoacetil-CoA, que se condensa com uma terceira molécula de acetil-CoA, originando a β-hidroxi-β-
metilglutaril-CoA (HMG-CoA), com seis átomos de carbono. Essas reações são catalisadas pela tiolase e pela HMG-
CoA sintase, respectivamente. Porém, interessantemente, Ginger e colaboradores demonstraram que, ao incubarem 
promastigotas e amastigotas axênicas de L. mexicana com diversos substratos marcados com 14C ou 3H, a principal fonte 
de carbono para a síntese de esteróis nesses organismos foi a leucina, respondendo por 50% a 60% da radioatividade 
incorporada, enquanto o acetato dado exogenamente respondeu por cerca de apenas 2% (Ginger, Chance & Goad, 
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1999). Nesse estudo, o acetato foi incorporado majoritariamente em triacilgliceróis e fosfolipídeos. Aparentemente 
a leucina, um aminoácido com seis átomos de carbono, é convertida diretamente em HMG-CoA por uma série de 
reações que envolvem desaminação e descarboxilação, para a ativação por conjugação com a coenzima A e posterior 
reincorporação do átomo de carbono perdido. 

A via metabólica da biossíntese de esteróis a partir da leucina, proposta pelos autores, é apresentada na Figura 2.

Figura 2 – Proposta de via metabólica para a conversão de leucina em ácido mevalônico em Leishmania 

Fonte: adaptada de Ginger, Chance & Goad, 1999.

Após a formação da HMG-CoA, as vias de mamíferos e tripanossomatídeos têm em comum uma primeira etapa 
limitante: a redução da HMG-CoA em ácido mevalônico, pela enzima HMG-CoA redutase. Essa é uma enzima-
chave, responsável pelo principal ponto de regulação na biossíntese de isoprenoides, tanto em mamíferos, quanto 
nos tripanossomatídeos. Em mamíferos, a HMG-CoA redutase é uma proteína integral de membrana do retículo 
endoplasmático liso, sendo inibida pela quantidade de colesterol intracelular (Nelson & Cox, 2006). No entanto, 
Peña-Diaz e colaboradores (2004) demonstraram que em tripanossomatídeos tal enzima, apesar de apresentar 
alta homologia nos sítios catalíticos com as enzimas de mamíferos, não dispõe de uma sequência aminoterminal 
direcionadora para retículo endoplasmático, concentrando-se sobretudo na mitocôndria única desses parasitos (Peña-
Diaz et al., 2004). Esses autores demonstraram, ainda, que a enzima dos parasitos tem uma sequência direcionadora 
para a mitocôndria, que, ao ser removida, provoca o acúmulo no compartimento citossólico.

• Estágio 2 – Conversão do ácido mevalônico em duas unidades de isopreno ativadas

No estágio 2, três grupos fosfato são transferidos de três moléculas do ATP para o ácido mevalônico. O fosfato 
ligado ao grupo hidroxila no C-3 do ácido mevalônico no intermediário 3-fosfo-5-pirofosfomevalonato é um bom 
grupo abandonador; no próximo passo, esse fosfato e o grupo carboxila próximo saem, deixando uma ligação dupla 
no produto de cinco átomos de carbono, o ∆3-isopentenilpirofosfato. Esse é o primeiro de dois isoprenos ativados 
centrais na formação do colesterol. A isomerização do ∆3-isopentenilpirofosfato gera o segundo isopreno ativado, o 
dimetilalilpirofosfato (Figura 3, adiante).

• Estágio 3 – Síntese do esqualeno 

Na etapa seguinte, o isopentenilpirofosfato e o dimetilalilpirofosfato sofrem condensação ‘cabeça-cauda’, na 
qual um grupo pirofosfato é removido para a formação de uma cadeia de dez carbonos, o geranilpirofosfato. Então, 
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a farnesilpirofosfato sintase, uma enzima citoplasmática em Leishmania (Ortiz-Gomez et al., 2006), catalisa a 
condensação ‘cabeça-cauda’ do geranilpirofosfato com o isopentenilpirofosfato, gerando o farnesilpirofosfato, com 15 
carbonos. Finalmente, a esqualeno sintase catalisa a reação ‘cauda-cauda’ entre duas moléculas de farnesilpirofosfato, 
na primeira etapa comprometida com a síntese de esteróis, levando à formação do esqualeno (Figura 3, adiante). 

• Estágio 4 – Formação do núcleo ciclopentanoperidrofenantreno

A ação da esqualeno epoxidase acrescenta um átomo de oxigênio do O2 na extremidade da cadeia do esqualeno, 
formando um epóxido, em uma reação de oxirredução dependente de NADPH-citocromo P450 redutase. As ligações 
duplas do produto, 2,3-epóxido de esqualeno são posicionadas de tal forma que uma reação concertada pode converter 
o epóxido de esqualeno linear em uma estrutura cíclica, originando o primeiro esterol da via, o lanosterol. Após 
esse ponto, as vias biossintéticas se especializam de acordo com os organismos, levando à formação de esteróis 
estruturalmente distintos em plantas, mamíferos, fungos e tripanossomatídeos, em uma série de aproximadamente 
vinte reações (Nelson & Cox, 2006). 

Composição esteroídica dos tripanossomatídeos

Os tripanossomatídeos já foram extensivamente estudados em relação à composição de esteróis. Em 1984, 
identificaram-se esqualeno, lanosterol (4,4,14α-trimetilcolesta-8,24-dieno-3β-ol, 1) e dimetilzimosterol (4α,14α-
dimetilcolesta-8,24-dieno-3β-ol, 3) em várias espécies de Leishmania (Figura 3) (Goad, Holz & Beach, 1984). A 
descoberta dessas substâncias sugeriu que a biossíntese de esterol ocorria de maneira similar à dos fungos, oferecendo 
uma oportunidade para o desenvolvimento de quimioterapia com alvo na via biossintética dos esteróis. A maior parte 
dos esteróis dos tripanossomatídeos apresentam esqueleto Δ5,7 C28-ergostano (com metila em 24) ou C29-estigmastano 
(com etila em 24). A ausência de 24-metil derivados de esteróis 4,4 dimetilados sugere que a metilação em 24 ocorre 
de forma tardia na via e parece que o zimosterol (colesta-8,24-dieno-3β-ol, 7) pode ser o maior substrato para essa 
reação (Figura 3) (Coombs & North, 1991). Em espécies de Leishmania, os esteróis baseados no esqueleto ergostano 
são os mais abundantes em amastigotas e promastigotas, predominando o 5-desidroepisterol (ergosta-5,7,24(241)-
trieno-3β-ol, 12) (Goad, Holz & Beach, 1984), embora o ergosterol (ergosta-5,7,22-trieno-3β-ol, 13) predominante 
nos fungos esteja presente em pequenas quantidades. Os esteróis de esqueleto relacionados ao estigmastano (14, 
15, 17) representam 5% do total de esteróis de promastigotas de Leishmania spp., mas, na forma amastigota, em 
algumas espécies, podem chegar a 20% do total, sugerindo que tais esteróis podem ter um importante papel quando 
os parasitos estão na célula hospedeira (Roberts et al., 2003).

Os esteróis de amastigotas de L. mexicana crescidas em células J-774 são diferentes dos esteróis de promastigotas. 
O principal esterol é o episterol (ergosta-7,24(241)-dieno-3β-ol, 10), em vez de desidroepisterol (12), enquanto 
desmosterol (colesta-5,24-dieno-3β-ol, 18), ergosta-5,24(241)-dieno-3β-ol (19), estigma-7,24(241)-dieno-3β-ol (14) 
e estigma-5,7,24(241)-trieno-3β-ol (15) são adicionais ao perfil de esteróis das formas promastigotas. A presença 
do esterol 19 (Figura 3) nas amastigotas é interessante, uma vez que a ocorrência de esteróis Δ5 não é vista em 
promastigotas porque possivelmente não são capazes de dessaturar a ligação Δ7, tendo somente Δ5,7 e Δ7, assim 
como nos fungos. Tal informação sugere que os esteróis Δ5 são produzidos em amastigotas a partir do desmosterol, 
absorvido de células do hospedeiro (Haughan & Goad, 1991). O mesmo esterol foi identificado em amastigotas de L. 
braziliensis (Holz et al., 1986).

As quantidades de esteróis predominantes diferem entre os tripanossomatídeos. A via de biossíntese de epimastigotas 
e tripomastigotas de T. cruzi é sugerida de maneira similar à descrita para Leishmania spp., usando estrutura de 
esteróis conhecidos da biossíntese de fungos e estrutura de esteróis acumulados pela adição de inibidores. O modelo 
de biossíntese é diferente das etapas iniciais observados em Leishmania spp., como por exemplo metilação em 24 do 
lanosterol (1). A metilação em Leishmania spp. ocorre em uma etapa mais tardia. As formas epimastigotas de T. cruzi 
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contêm ergosterol e ergosta-5,7-dieno-3β-ol que, juntos, formam aproximadamente 40% do total de esteróis. Além 
disso, uma apreciável quantidade, aproximadamente 30%, de estigma-5,7-dieno-3β-ol (16) e 7-desidroporiferasterol 
(estigma-5,7,22-trieno-3β-ol, 17) é observada nessa forma. Formas tripomastigotas de T. cruzi, de maneira similar à 
descrita para L. mexicana, são capazes de converter desmosterol do hospedeiro (Roberts et al., 2003). 

Nas espécies de Leishmania, o 7-desidroporiferasterol é observado em pequenas quantidades, indicando que esse 
organismo tem uma capacidade limitada para reação de transmetilação secundária, no qual um precursor 24-metilado, 
tal como episterol (10) e desidroepisterol (12), é convertido em esteróis com o esqueleto estigmastano C-29. Tal reação 
é típica de algas e plantas superiores e é ausente em muitos fungos (Goad, Holz & Beach, 1984). As formas amastigotas 
de T. cruzi apresentam diferenças em relação às Leishmania spp. Formas amastigotas de T. cruzi aparentemente não 
produzem esteróis Δ5,7, mas, em vez disso, contêm episterol (ergosta-7,24(241)-dieno-3β-ol, 10), ergosta-7-eno-3β-ol e 
24-etildinocolesta-7-eno-3β-ol (14), indicando ausência de atividade da Δ5 dessaturase (Roberts et al., 2003; Liendo 
et al., 1999). A via de biossíntese dos esteróis em Leishmania spp. e T. cruzi, proposta por Roberts e colaboradores 
(2003), está sintetizada na Figura 3.

Em adição aos esteróis endógenos, os tripanossomatídeos contêm quantidades variáveis de colesterol, que são 
derivados do meio de cultura ou da célula hospedeira. Esses parasitos dispõem de receptor para LDL, que é conservado 
em toda ordem kinetoplastidae (Bastin et al., 1996), localizado na bolsa flagelar, o que indica que o colesterol obtido 
seja proveniente da captação e metabolização da LDL.

Surpreendentemente, o T. brucei apresenta um comportamento dual em relação à utilização de esteróis. Quando 
está no inseto vetor ou é cultivado em sua forma procíclica, é capaz de prover todas suas necessidades com a síntese 
endógena de ergosterol. Porém, quando está na forma sanguínea, torna-se dependente da captação de colesterol exógeno, 
sugerindo que esses esteróis podem ter funções complementares no parasito (Coppens, Levade & Courtoy, 1995). Dessa 
forma, o processo de aquisição de colesterol por T. brucei tem sido bastante estudado, em virtude do seu potencial como 
alvo farmacológico, e o receptor de LDL desempenha um papel fundamental nesse processo. Após a endocitose, que 
ocorre na bolsa flagelar, as partículas de LDL se acumulam em estruturas endocíticas e a apolipoproteína é rapidamente 
degradada por tiol proteases em pH ácido. Acredita-se que processo semelhante ocorra em T. cruzi e Leishmania spp. 
A captação ávida e seletiva e a degradação da LDL, combinada com a reciclagem do receptor, conduz a uma utilização 
eficiente de lipídeos derivados do hospedeiro. Formas procíclicas de T. brucei, que realizam biossíntese de novo de esteróis, 
também demonstraram endocitose de LDL mediada por receptor (Lee et al., 1999; Liu et al., 2000). Os insetos têm uma 
liproproteína chamada lipoforina, que apresenta notável similaridade com a estrutura tridimensional da apoproteína E. 
No entanto, ainda não está claro se o mesmo receptor de LDL pode reconhecer lipoforinas (Lee et al., 1999).

Fosfolipídeos (ex., esfingomielina) e ésteres de colesterila (ex., oleato de colesterila) também são obtidos pela 
endocitose e degradação da LDL. A esfingomielina e o oleato de colesterila são liberados e podem ser metabolizados 
sob a degradação lisossomal da apoB-100. Tais lipídeos permanecem intactos quando os parasitos são incubados com 
leupeptina e cloroquina, que previnem a proteólise da LDL. A esfingomielina é clivada pela esfingomielinase (hidrolase 
ácida lisossomal), que produz ceramida sendo esta dividida em esfingosina e ácidos graxos. Os dois produtos formados 
podem ser incorporados em fosfatidilcolina, em triacilgliceróis, ou em ésteres de colesterila. Similarmente, o oleato 
de colesterila pode ser hidrolisado (lipase lipossomal) em colesterol livre, o qual é capaz de atravessar a membrana 
do lisossomo (Coppens & Courtoy, 2000). O colesterol obtido da LDL pode ser reesterificado com ácidos graxos, 
como oleato, sugerindo que existe nas formas sanguíneas do T. brucei uma acil-coenzima A:colesterol aciltransferase, 
em que o substrato é fornecido pela LDL-colesterol. Tanto nas formas sanguíneas como nas procíclicas, quando a 
exigência de síntese de membrana é totalmente preenchida, o excesso de colesterol é estocado na forma de ésteres. 
Essas formas de T. brucei comportam-se de forma semelhante às células de mamífero, em que a ligação de LDL no 
seu receptor inicia e regula um processo celular que leva à esterificação do colesterol derivado de LDL exógena para 
estocagem (Coppens & Courtoy, 2000).
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Figura 3 – Biossíntese de esteróis em tripanossomatídeos

1: Lanosterol (4,4,14α-trimetilcolesta-8,24-dieno-3β-ol); 2: (24-metilenodesidrolanosterol); 3: Dimetilzimosterol (4α,14α-dimetilcolesta-8,24-dieno-3β-ol); 4: obtusofoliol 
(4α,14α-dimetilergosta-8,24 (241)-dieno-3β-ol); 5: metilzimosterol (14α-metilcolesta-8,24-dieno-3β-ol); 6: 4-desmetilesterol (14α-metilergosta-8,24 (241)-dieno-
3β-ol); 7: zimosterol (colesta-8,24-dieno-3β-ol); 8: fecosterol (ergosta-8,24(241)-dieno-3β-ol); 9: colesta-7,24-dieno-3β-ol; 10: episterol (ergosta-7,24(241)-dieno-3β-ol); 
11: colesta-5,7,24-dieno-3β-ol; 12: desidroepisterol (ergosta-5,7,24(241)-trieno-3β-ol); 13: Ergosterol (ergosta-5,7,22-trieno-3β-ol); 14 estigma-7,24(241)-dieno-3β-ol ou 
ergota-7-eno-3β-ol e 24-etilidinocolest-7eno-3β-ol; 15: estigmasta-5,7,24(241)-trieno-3β-ol; 16: estigmasta-5,7-dieno-3β-ol; 17: 7-desidroporiferasterol (estigma-5,7,22-
trieno-3β-ol); 18 desmosterol (colesta-5,24-dieno-3β-ol); 19: ergosta-5,24(241)-dieno-3β-ol; 20: ergosta-5-eno-3β-ol; 21: estigmasterol (ergosta-5,22-dieno-3β-ol). FS: 
Farnesilpirofosfato sintase – Inibida por bisfosfonatos; EE: esqualeno 2,3 epoxidase – Inibida por alilaminas; 14-DM: C-14 desmetilase – Inibida por azóis; EMT: Δ24 esterol 
metiltransferase – Inibida por azasteróis (Haughan & Goad, 1991; Roberts et al., 2003; Holz et al., 1986).

Fonte: adaptação do modelo proposto por Roberts et al. (2003) para a biossíntese dos esteróis em Leishmania spp. e T. cruzi. 
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Apesar de em certas situações o colesterol aparecer como esterol majoritário em Leishmania spp. (Rakotomanga et 
al., 2007), poucos esforços têm sido envidados para investigar o processo de endocitose e aproveitamento de lipídeos 
exógenos nesses parasitos. É provável que muitos dos processos descritos para o T. brucei sejam semelhantes em 
Leishmania e T. cruzi, e pode ser que desempenhem papéis metabólicos ainda desconhecidos ou, ainda, interfiram 
na atividade de fármacos inibidores da biossíntese de esteróis. Andrade-Neto e colaboradores (2011) demonstraram 
que promastigotas de L. amazonensis aumentam a endocitose de LDL sob pressão farmacológica, com consequente 
aumento no conteúdo intracelular de colesterol, e que esses parasitos cultivados em meio sem fonte exógena de 
colesterol se tornam mais sensíveis aos inibidores da biossíntese de esteróis.

Inibidores da biossíntese do ergosterol

Fármacos que atuam na biossíntese dos esteróis apresentam interessante atividade leishmanicida e tripanossomicida 

ao inibir diversas enzimas da via como, por exemplo, a HMG-CoA redutase, a esqualeno epoxidase, a C-14 desmetilase 

e a C-24 metiltransferase, que são inibidas pelas estatinas (sinvastatina, lovastatina), alilaminas (terbinafina), azóis 

(cetoconazol, miconazol, itraconazol e fluconazol) e azasteróis, respectivamente (Rodrigues et al., 2002; Haughan, 

Chance & Goad, 1992; Beach, Goad & Holz, 1988; Berman, Holz & Beach, 1984).

Martin e colaboradores (2001) demonstraram que os bisfosfonatos têm atividade contra T. cruzi, T. brucei e L. donovani, 

por inibirem a enzima farnesilpirofosfato sintase (Martin et al., 2001). De fato, bisfosfonatos utilizados no tratamento de 

desordens ósseas, como o risedronato e o pamidronato, foram ativos nos modelos de leishmaniose experimental cutânea 

e visceral (Rodrigues, 2002; Martin et al., 2001).

A alilamina terbinafina é um potente inibidor da esqualeno-2,3-epoxidase e tem efeito em Leishmania spp. e T. cruzi 

(Vannier-Santos et al., 1995; Urbina, 1997). O tratamento de promastigotas e amastigotas de L. mexicana com 

terbinafina resulta no acúmulo de três a quatro vezes de esqualeno e uma diminuição na quantidade de esteróis C-29 

e C-28 endógenos (Roberts et al., 2003). Foi demonstrada a atividade desse fármaco em L. major e L. donovani (Zakai 

& Zimmo, 2000). O efeito sobre o crescimento tem sido atribuído pelo efeito na diminuição de esteróis das estruturas 

de membrana celulares e parece não estar relacionado ao excesso de esqualeno (Roberts et al., 2003). 

Os antifúngicos imidazólicos e triazólicos apresentam uma alta atividade na inibição da biossíntese de esteróis e 

no crescimento de várias espécies de Leishmania (Beach, Goad & Holz, 1988; Ramos et al., 1994; Goad, Holz & Beach, 

1985; Berman et al., 1986; Goad, 1994) e T. cruzi (Liendo et al., 1999; Beach, Goad & Holz, 1986). Eles atuam na 

enzima citocromo P450 C-14 desmetilase (CYP51), essencial na biossíntese de esteróis do fim da via, em promastigotas 

e amastigotas, ocasionando a diminuição de esteróis C-28 e C-29 e acúmulo de vários esteróis metilados em 14α. Novas 

isoformas de CYP51 foram encontradas em T. brucei, T. vivax, T. cruzi e Leishmania spp. A sequência de aminoácidos 

dessa enzima apresenta 74-86% de identidade entre eles e de 22-33% com C-14 desmetilase de outros reinos biológicos. 

Há homologia também com a CYP51 de Mycobacterium tuberculosis (28%), tomate (28%) e humana (27%) (Lepesheva 

& Waterman, 2004). A identidade proteica da CYP51 e da HMGCo-A redutase das diferentes espécies de Leishmania 

com as de humano foi comparada por P-BLAST (Andrade-Neto, dados não publicados). Em relação a C-14 desmetilase, 

L. major, L. braziliensis e L. infantum apresentam 34% de homologia proteica e L. amazonensis tem 33%. No caso da 

HMG-CoA redutase, L. braziliensis, L. infantum, L. major apresentam 53%, 52% e 51%, respectivamente, de identidade 

proteica com a enzima de humanos. 

O primeiro esterol da via de biossíntese que acumula após o tratamento com os azóis em promastigotas de Leishmania 

spp. é o dimetilzimosterol (3). No entanto, durante uma longa exposição, os esteróis podem ser metabolizados em 
esteróis alquilados (4) ou desmetilados no C-5 (5) para produzir finalmente um 4-desmetilesterol (6) (Roberts et al., 
2003). Amastigotas cultivadas em linhagem de macrófagos (J774) e promastigotas de L. mexicana em cultura, quando 
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expostos ao cetoconazol, têm a biossíntese de 5-desidroepisterol (12), ergosterol (13) e episterol (10) prejudicada, 
ocorrendo acúmulo de dimetilzimosterol (3) e obtusofoliol (4) (Goad, Holz & Beach, 1985; Berman et al., 1986). O efeito 
de itraconazol, cetoconazol e fluconazol sobre a biossíntese de esteróis de promastigotas de várias espécies também foi 
avaliado. Esse trabalho mostrou que promastigotas de L. aethiopica, L. donovani e subespécies de L. mexicana crescidas 
por longo período na presença de concentrações de azóis causam a diminuição dos esteróis majoritários reduzidos, e a 
substituição desses por 14α-metilesteróis endógenos e colesterol exógeno em grande quantidade (Beach, Goad & Holz, 
1988). A perturbação da biossíntese de esteróis pelo itraconazol e cetoconazol também foi analisada em amastigotas de 
L. mexicana. Mostrou-se que as amastigotas são consideravelmente mais sensíveis a essas moléculas que os macrófagos 
da linhagem J774. Observou-se também que as amastigotas tratadas apresentaram grande quantidade de colesterol 
exógeno, como foi visto em formas promastigotas (Hart et al., 1989). Em epimastigotas e amastigotas de T. cruzi 
tratadas com os azóis, o acúmulo de 14α-metilesteróis foi de lanosterol (1) e, particularmente, do produto de alquilação 
no C-24, o 24-metilenodesidrolanosterol (2). Além disso, em comparação com Leishmania spp., a quantidade total de 
esteróis acumulada e a proporção de colesterol não diferem significativamente entre tripomastigotas e epimastigotas 
de T. cruzi tratadas e não tratadas com cetoconazol, sugerindo alguma diferença no processo regulatório comparado à 
situação de Leishmania spp. (Roberts et al., 2003). O tratamento com miconazol causou a diminuição de esteróis Δ5,7 
de epimastigotas de T. cruzi (Haughan & Goad, 1991). O miconazol e um inibidor da HMG CoA redutase (Stancu & 
Sima, 2001) – a lovastatina – foram usadas em combinação para avaliar sua potência como agentes leishmanicidas. 
A combinação foi considerada sinérgica, inibindo promastigotas e amastigotas de Leishmania spp. Nas formas 
promastigotas o efeito foi maior em L. amazonensis que em L. donovani. Análises da composição de esteróis de ambos, 
promastigotas e amastigotas, revelaram inibição da C-14 desmetilase pelo miconazol e mostraram evidências da 
inibição da biossíntese de esteróis pela lovastatina (Haughan, Chance & Goad, 1992).

O efeito do azasterol, um inibidor da ∆24- esterol metiltransferase, que inibe a alquilação do C-24, tem sido estudado 
em Leishmania spp. e T. cruzi (Rodrigues et al., 2011; Haughan, Chance & Goad, 1995; Jimenez-Jimenez et al., 2008; 
Lorente et al., 2004; Gros et al., 2006). A atividade do azasterol sobre o crescimento, e sobre a composição de esteróis, 
foi avaliada em L. donovani. Os experimentos revelaram o declínio de 24-alquil esteróis e acúmulo de colesta-5,7,24-
trieno-3β-ol (11), colesta-7,24-dieno-3β-ol (9) e colesterol. O trabalho também indica que os 24 alquil esteróis não 
são absolutamente necessários para a sobrevivência e crescimento de L. donovani e que o parasito pode ser capaz de 
usar os esteróis endógenos acumulados e o colesterol captado do meio de cultura (Haughan, Chance & Goad, 1995).

Os inibidores da esqualeno sintase têm sido utilizados como alvo para quimioterapia em Leishmania spp. e T. cruzi, 
inibindo assim a formação do esqualeno e o seu crescimento (Granthon et al., 2007). Os experimentos com tais 
inibidores também demonstram um aumento na quantidade de colesterol, que pode significar uma tentativa de manter 
sua membrana e outras funções (Urbina et al., 2002; Lorente et al., 2005).

Outras classes de substâncias leishmanicidas parecem interferir na biossíntese de esteróis. A 2’,6’-diidroxi-4’-
metoxichalcona (DMC), por exemplo, é um protótipo com atividade contra L. amazonensis in vitro (Torres-Santos et 
al., 1999a) e in vivo (Torres-Santos et al., 1999b), que provoca alterações não usuais no perfil de esteróis do parasito 
(Torres-Santos et al., 2009).

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Entre as distintas vias metabólicas de lipídeos em Leishmania spp., as rotas biossintéticas de esteróis e de ácidos 
graxos têm sido até agora as mais intensamente estudadas.

A síntese dos ácidos graxos nos tripanossomatídeos é essencial para sua sobrevivência. No entanto, apesar da 
presença do sistema enzimático AGS2 em Leishmania, possibilidades de estudos de novos alvos surgiram nos últimos 
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anos, pois outra rota não convencional, utilizando enzimas ELOs e PUFAs, tem sido implicada como a principal 
responsável pela síntese dos ácidos graxos nesse tipo celular. Ainda que pouco estudada, a β-oxidação dos ácidos 
graxos é uma importante fonte de energia em Leishmania, principalmente na forma amastigota. Interessantemente, a 
inibição da β-oxidação já foi descrita como sendo um dos prováveis mecanismos de ação do estibogluconato de sódio 
(Pentostam®). Com a descrição do genoma desses parasitos, novas moléculas podem ser desenhadas especificamente 
como inibidoras das diferentes enzimas dessa via.

A descoberta, na década de 1980, de que os tripanossomatídeos apresentam similaridade com os fungos em relação 
à biossíntese dos esteróis, estimulou uma intensa investigação da atividade leishmanicida dos fármacos antifúngicos 
utilizados na clínica. O estudo desses inibidores, baseado nas diferenças com as células dos mamíferos, tem oferecido 
grandes contribuições tanto no conhecimento da própria via como na busca racional para o desenvolvimento de novos 
fármacos. Em adição aos esteróis endógenos, em certas situações o colesterol pode aparecer como esterol majoritário 
em Leishmania spp.. Esses parasitos contam com receptor para LDL, que é conservado em toda ordem kinetoplastidae, 
localizado na bolsa flagelar, o que indica que o colesterol obtido seja proveniente da captação e metabolização da LDL. 
Entretanto, poucos esforços têm sido feitos para investigar o processo de endocitose e aproveitamento de lipídeos 
exógenos em tais parasitos.

É importante ressaltar que, apesar dos avanços no conhecimento da bioquímica e da biologia celular de Leishmania 

spp., todos os fármacos reportados neste capítulo foram desenvolvidos para outras finalidades distintas do tratamento 
da leishmaniose. O estudo das vias metabólicas lipídicas e de funções biológicas até então desconhecidas em Leishmania 

spp., em conjunto com as poderosas ferramentas de biologia computacional e química medicinal, poderá levar ao 
desenvolvimento de uma nova geração de fármacos específicos e realmente seletivos para a leishmaniose, fármacos 
estes que não sejam um simples aproveitamento de moléculas projetadas para outros fins e que, casualmente, tenham 
demonstrado atividade leishmanicida. 
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