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Nas últimas décadas, foram realizados inúmeros estudos no sentido de esclarecer o papel dos radicais livres em 
processos fisiopatológicos. A presença desses radicais foi descoberta há pouco mais de cinquenta anos, sendo 

imediatamente relacionada com processos prejudiciais ao organismo, tais como intenso dano celular, mutagênese 
e envelhecimento celular. Na década de 1980, surgiram na literatura trabalhos demonstrando o papel benéfico dos 
radicais livres e sua importância nos processos de sinalização celular. Esses radicais foram reconhecidos como 
segundos mensageiros, ou mesmo como moléculas efetoras, em importantes processos fisiológicos tais como a 
resposta imune (Droge, 2002).

Em qualquer organismo vivo, a homeostasia celular é afetada por um excesso de espécies reativas oxigenadas (ROS, 
da sigla em inglês), assim como de espécies reativas nitrogenadas (RNS, da sigla em inglês). Os tripanossomatídeos, 
de uma maneira geral, quando dentro dos macrófagos e como consequência da explosão respiratória, são expostos a 
intermediários oxigenados tóxicos, como: ânion superóxido (O2

−), peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila 
(OH−). Com relação aos radicais nitrogenados produzidos pela célula fagocítica, o principal é o óxido nítrico (NO). Esse 
radical é biossintetizado a partir da L-arginina pela enzima óxido nítrico sintase (NOS) (Stamler, Singel & Loscalzo, 1992). 
Essas espécies intermediárias são tóxicas individualmente e, pelas suas características químicas, são altamente reativas, 
levando à formação de outros radicais ou moléculas com toxicidade potencializada, como a formação do peroxinitrito 
(ONOO). Os tripanossomatídeos têm um eficiente sistema de defesa antioxidante constituído de um tiol, a tripanotiona 
(T) e da tripanotiona redutase (TR), assim como tem a capacidade de liberar NO através da enzima óxido nítrico sintase 
constitutiva (cNOS). Tais fatos permitem ao parasito sua sobrevivência no interior da célula hospedeira. 

Deve-se ressaltar que a formação desses radicais ocorre não somente na célula hospedeira como também nesses 
parasitos, em processos inter-relacionados, que irão definir o estabelecimento ou não de infecção.

A L-ARGININA 

Conhecida há mais de um século, a L-arginina é um aminoácido envolvido em múltiplos processos metabólicos, 
fisiológicos e patológicos. Esse aminoácido foi definido há alguns anos como essencial para o crescimento de parasitos 
do gênero Leishmania, que eram incapazes de se multiplicar em meio deficiente em L-arginina, sugerindo um mecanismo 
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de captação e utilização dessa molécula (Camargo et al., 1978; Krassner & Flory, 1971). Tal mecanismo de transporte da 
L-arginina é realizado por um aminoácido permease (LdAAP3), descrito em L. donovani (Shaked-Mishan et al., 2006). 

A L-arginina tem sido muito estudada em mamíferos, por sua participação no ciclo da ureia, através da enzima 
arginase e na produção do NO, mediada pela NOS. A NOS oxida a L-arginina em duas etapas que inicialmente envolve 
uma hidroxilação resultando na Nω-hidroxi-L-arginina (NOHA), a qual é posteriormente oxidada a L-citrulina, levando 
à formação do NO. Todavia, a arginase hidrolisa a L-arginina em L-ornitina e ureia. Tais dados demonstram que esses 
parasitos, assim com as células de mamíferos, utilizam a L-arginina por meio de um sistema de transportadores 
(LdAAP3) e de enzimas (NOS e arginase). Existe uma importante inter-relação entre essas vias, uma vez que a ornitina 
é utilizada pela ornitina descarboxilase (ODC) para síntese de poliaminas, entre elas a espermidina, esta diretamente 
relacionada à produção da tripanotiona, que é o equivalente da glutationa do sistema de mamíferos, importante para 
a manutenção intracelular do sistema redox em tripanossomatídeos (Figura 1). 

Figura 1 – Inter-relação das vias do NO e das poliaminas/tripanotiona, tendo a L-arginina como substrato para a NOS e a Arginase

Fonte: Castro-Pinto, 2010. 

ESPÉCIES REATIVAS NITROGENADAS

Durante a infecção por parasitos do gênero Leishmania ocorre a produção de NO, tanto pela célula hospedeira, 
quanto pelo parasito. NO é um importante e versátil mediador gasoso nos sistemas biológicos, sendo relevante na 
regulação de uma ampla gama de processos fisiológicos e patológicos, bem como na ação do sistema imune (Martinez 
& Andriantsitohaina, 2009). 
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Embora tenha sido descrita pela primeira vez e extensamente estudada em mamíferos, a síntese de NO, via NOS, 

não é restrita a essas células. Em mamíferos há três isoformas diferentes da NOS, as quais representam produtos 

gênicos distintos e constituem uma família enzimática de NOSs (Alderton, Cooper & Knowles, 2001; James, 1994). 

Duas de suas isoformas são constitutivas (cNOS), sendo (1) descrita em células neuronais (nNOS ou NOS I) e (2) 

descrita em endoteliais (eNOS ou NOS III) e uma isoforma induzível (iNOS ou NOS II). A síntese de NO também 

tem sido observada em invertebrados (Johansson & Carlberg, 1995), sempre através da enzima NOS. A primeira 

demonstração da existência da via do NO em um eucarioto unicelular foi feita em 1995 por Paveto e colaboradores, em 

Trypanosoma cruzi, que descreveram a presença de uma NOS constitutiva (cNOS). A mesma via de cNOS foi também 

evidenciada em L. donovani, causadora da leishmaniose visceral, mas o significado biológico, assim como a relação 

com a via existente no macrófago (induzida e nociva para esses microrganismos), continua sendo uma incógnita 

(Basu et al., 1997). 

As isoformas descritas em Leishmania se assemelham à isoforma constitutiva de mamíferos, inclusive quanto à sua 

requisição de cofatores e dependência de Ca2+. Em 1997, quando foi descrita a presença de cNOS e consequentemente 

a produção de NO em L. donovani, suas funções eram totalmente desconhecidas. Mais recentemente, nosso grupo 

demonstrou a relação da ocorrência de uma cNOS em L. amazonensis com sua capacidade de infecção, visto que o 

tratamento com a L-nitro-arginina-metil-ester (L-NAME), um inibidor de cNOS, afeta intensamente a capacidade 

infectiva desse parasito (Genestra et al., 2003a; Genestra et al., 2006). Anteriormente, nosso grupo também estudou a 

importância do NO produzido pelo parasito na sua sobrevivência dentro do macrófago, além da caracterização de uma 

cNOS e a produção de NO em Leishmania sp. Observou-se também o efeito de diferentes inibidores e de um agente 

quelante de Ca2+ na produção desse radical (Genestra et al., 2003a, 2003b; Geigel, 2000; Geigel & Leon, 2003). 

Quanto à capacidade tóxica do NO, diversos mecanismos de ação são descritos. Por exemplo, a inativação de 

enzimas ferro-dependentes pode ocorrer em virtude da associação do NO ao grupo prostético, ferro e enxofre (Fe-S), 

ocasionando nitrosilação do seu sítio ativo (Martinez & Andriantsitohaina, 2009; James, 1994; Oswald et al., 1994), 

assim como a formação do radical peroxinitrito (ONOO-), numa reação entre o NO e o radical superóxido (O2
•–), que 

é tóxico para diversos tipos celulares (Denicola et al., 1993; Genestra, 2007; Peluffo et al., 2004). Dependendo do 

tempo de contato e da situação sob a qual ele foi produzido, o NO pode se tornar uma molécula altamente tóxica. 

Entretanto, ainda não está claro, na literatura, exatamente qual concentração de NO é considerada tóxica para uma 

célula (Martinez & Andriantsitohaina, 2009; Brunet, 2001; Kroncke, Fehsel & Kolb-Bachofen, 1997). O limite de 

concentração de NO entre a não toxicidade às células do hospedeiro e a toxicidade necessária para ação microbicida, 

é muito tênue (Nagy et al., 2007). É importante lembrar que cada tipo celular/tecidual tem um limiar próprio de 

resistência ao NO (Kroncke, Fehsel & Kolb-Bachofen, 1997). 

Além disso, todos os organismos que têm a capacidade de produzir NO dispõem também do potencial para regular 

sua produção, bem como para desenvolver vias de detoxificação e resistência a essa molécula. Em mamíferos, o 

mais importante antioxidante intracelular talvez seja a glutationa, que reage com o NO gerando S-nitrosoglutationa, 

levando o NO a perder seu potencial oxidativo. A depleção dessa molécula em culturas de células mostra um aumento 

na suscetibilidade aos danos causados pelo NO, sugerindo que pools de glutationa funcionem como ‘varredores’ de 

NO (NO scavenger) (Kroncke, Fehsel & Kolb-Bachofen, 1997; Genestra et al., 2008). Em se tratando de protozoários, 

em especial os da ordem Kinetoplastida, como a Leishmania sp., ainda não foi feita a identificação de uma enzima 

estritamente ligada à neutralização de espécies reativas nitrogenadas. 

Embora o NO tenha grande importância nos processos de sinalização celular e seja usado por diferentes organismos 

para tal finalidade, essa molécula recebe grande destaque na literatura como relevante composto microbicida com papel 

reconhecido principalmente na imunidade inata, inclusive contra Leishmania sp. No que se refere a esse parasito, 
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o NO é considerado, por diversos autores, como uma molécula-chave da resposta imune do hospedeiro (Assreuy et 

al., 1994; Awasthi, Mathur & Saha, 2004; Evans et al., 1993; Green et al., 1990a, 1990b; Murray & Nathan, 1999). 

Entretanto, diferentes trabalhos revelam que esse parasito tem notável capacidade de driblar a resposta imune do 

hospedeiro e estabelecer uma infecção crônica. Os mais diversos patógenos, incluindo Leishmania sp., iniciam sua 

interação com o hospedeiro vertebrado através dos macrófagos, células componentes do sistema imune inato, as quais 

exibem diversos mecanismos de defesa, entre eles o NO. 

Tais células, contudo, exercem muitas vezes um duplo papel na ‘batalha’ imunológica travada pelos hospedeiros 

contra infecções. Por um lado, são consideradas importantes células efetoras no controle e morte de microrganismos 

por meio de mecanismos oxidativos e não oxidativos. Porém, podem também servir de local de hospedagem e 

multiplicação para os mesmos, protegendo-os de substâncias adversas do meio extracelular ou oferecendo condições 

microambientais favoráveis para sua sobrevivência (Bogdan & Rollinghoff, 1999; Burchmore & Barrett, 2001; 

McConville et al., 2007). A forma amastigota tem especial habilidade em enfrentar o ambiente hostil do compartimento 

endossomal dos macrófagos e permanecer, ainda que de modo subpatente, em número diminuto, silenciosamente e 

viável por muito tempo (anos) nas células de seus hospedeiros vertebrados (Zambrano-Villa et al., 2002). Uma vez 

dentro dos vacúolos do compartimento endossomal, um dos principais componentes tóxicos dos fagossomos, além 

dos compostos oxigenados, é o NO. No entanto, a forma amastigota desse parasito demonstra particular habilidade 

de sobrevivência em seus hospedeiros, seja suprimindo sua produção, seja resistindo à sua ação direta ou, ainda, 

produzindo seu próprio NO (Genestra et al., 2003a, 2003b; Kima, 2007).

Em uma análise comparativa de suscetibilidade ao NO, nosso grupo mostrou que, in vitro, as duas formas 

evolutivas de L. amazonensis são resistentes a altas concentrações de NO. Utilizando formas promastigotas e 

amastigotas (axênicas) em presença de diferentes concentrações de nitroprussiato de sódio (SNP), um doador 

químico de NO, verificou-se que embora esse composto exerça uma toxicidade dose dependente nesses parasitos, as 

formas amastigotas, que enfrentam o ambiente hostil fagossomal dentro da célula hospedeira e são responsáveis 

pela manutenção da infecção, são significativamente mais resistentes ao NO do que os promastigotas (Geigel, 2000; 

Genestra et al., 2008).

Além disso, a Leishmania age sobre a via metabólica da L-arginina, aminoácido que tem posição crucial em duas 

vias metabólicas antagônicas na célula hospedeira e é de grande importância metabólica para o próprio parasito (Kropf 

et al., 2005; Reguera et al., 2009; Vincendeau et al., 2003). Esses parasitos possuem um transportador independente, 

de alta afinidade por sódio (Na+) para a L-arginina (Shaked-Mishan et al., 2006; Kandpal et al., 1995). É possível 

que o parasito esteja reduzindo a quantidade de substrato para a iNOS da célula hospedeira, uma vez que ele está 

‘roubando’ o substrato da enzima da célula hospedeira. Isso levaria a uma diminuição dos níveis de NO produzidos 

pela via induzida da NOS. Como resultado, o parasito não só diminuiria os níveis nocivos de NO produzidos por essa 

via, como se beneficiaria com o substrato para produzir seu próprio NO e também com um gerador de guanosina 

monofosfato cíclico (GMPc) (Peluffo et al., 2004). 

A infecção murina por L. major é um modelo bem estudado no que concerne ao estabelecimento de resistência ou 

suscetibilidade do hospedeiro à infecção, especialmente em macrófagos. Nessas células, fica claro que a estimulação 

por citocinas componentes do perfil Th1, principalmente o IFNγ, leva à síntese de NO, o que viria a ser tóxico para 

o parasito. Entretanto, o perfil de citocinas Th2 é capaz de inibir a produção de NO e estimular a via bioquímica da 

arginase, que usa o mesmo substrato usado na produção de NO. Desse modo, a síntese do NO é regulada negativamente, 

enquanto paralelamente a L-arginina produzirá como metabólitos finais poliaminas usadas para multiplicação e 
crescimento do parasito (Peluffo et al., 2004; Vincendeau et al., 2003) (Figura 2).
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Figura 2 – Balanço entre as enzimas óxido nítrico sintase e arginase no macrófago e seu efeito em tripanossomatídeos 

Fonte: Fabrino, 2010, adaptado de Vincendeau et al., 2003.

Em se tratando da via metabólica do NO, o parasito pode estar interferindo em etapas distintas da mesma, 

resultando na diminuição da produção dessa molécula ou mesmo usando-a a seu favor (James, 1994; Peluffo et al., 

2004; Brunet, 2001; Vincendeau et al., 2003; Bogdan, Rollinghoff & Solbach, 1990; Clark & Rockett, 1996).

Recentemente demostrou-se que amastigotas de L. amazonensis induzem um estado de ativação celular no 

hospedeiro pelo qual há aumento dos níveis de L-arginina no citosol, mas não induz nem a ativação da iNOS, nem 

a inibição da arginase da célula hospedeira. Desse modo, o parasito dirige o metabolismo da célula hospedeira para 

que ele possa se beneficiar tanto da L-arginina disponível quanto da poliamina produzida pelo hospedeiro (Naderer 

& McConville, 2008).

A complexidade dos mecanismos de ação da via bioquímica do NO nos leva a pensar em estudos mais detalhados 

sobre as interações entre esse protozoário e essa via metabólica, tais como: (i) avaliação da produção de NO em 

presença de diferentes quantidades de substrato; (ii) avaliação da produção de NO combinada com a adição de um 

análogo inerte da L-arginina como o L- NAME, que compete com o substrato pela ligação do sítio ativo da enzima; e 

(iii) pela regulação da produção de NO por meio do uso de RNA de interferência (RNAi), que pode, assim, ser silenciada 

em nível transcricional (Rivero, 2006). 

Outra possibilidade para avaliar a via do NO é testando-se a suscetibilidade das diferentes formas evolutivas 

e cepas in vitro tendo por base o uso de compostos doadores desse radical livre, como por exemplo, o S-nitroso-

N-acetilpenicilamina (SNAP) e o nitroprussiato de sódio (SNP) (Geigel, 2000; Genestra et al., 2008). O SNP 

(Na2[Fe(CN)5(NO)]) merece especial atenção, pois é um doador de NO bastante usado tanto em ensaios in vivo quanto 

in vitro, uma vez que sua ação é baseada na produção e liberação de NO de forma semelhante à ação dos nitratos 

orgânicos (Bates et al., 1991; Yamamoto & Bing, 2000). 
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Tendo em vista que seis mil dos mais de oito mil genes desses protozoários são ortólogos, e que os kinetoplastidas 
estão entre os mais antigos eucariotos, é natural que eles apresentem várias vias bioquímicas semelhantes, assim 
como é muito provável que eles compartilhem a semelhança de algumas vias com seus hospedeiros (Rivero, 2006; 
Donelson, Gardner & El-Sayed, 1999; Stuart et al., 2008). Como apresentado anteriormente neste capítulo, em se 
tratando da via metabólica do NO, tal hipótese já está sendo bem documentada na literatura.

ESPÉCIES REATIVAS OXIGENADAS

Os tripanossomatídeos, de maneira geral, quando dentro dos macrófagos e como consequência da explosão 
respiratória, são expostos a intermediários oxigenados tóxicos, como: ânion superóxido (O2

−), peróxido de hidrogênio 
(H2O2) e o radical hidroxila (OH−). 

A primeira linha de defesa envolvendo a remoção desses radicais está associada à enzima superóxido dismutase 
(SOD), que transforma o ânion superóxido em H2O2. Existem diversas isoformas de SOD presentes em diferentes 
organismos e em diversos compartimentos intracelulares. Essas enzimas se caracterizam pela presença de íon(s) 
metálico(s) (Mn, Fe, Cu e Zn) no seu sítio ativo. De modo geral, todos os eucariotos contêm SOD/Mn, SOD/Fe ou SOD/
Cu-Zn. Tripanossomatídeos contêm uma isoforma de SOD que compreende Fe (James, 1994; Fairlamb & Cerami, 1992). 

A segunda linha de defesa envolve a remoção do H2O2 formado e essa etapa é realizada nos mamíferos por meio de 
catalases e várias peroxidases. Além disso, as células de mamíferos possuem um sistema antioxidante extremamente 
eficiente constituído da glutationa e da enzima glutationa redutase (GR). A glutationa reduzida (GSH, L-glutamil-
L-cisteinil-glicina) está presente na maioria das células e é o tiol mais abundante no meio intracelular, sendo sua 
capacidade redutora determinada pelo grupamento-SH presente na cisteína. 

Todas as células eucariotas contêm duas importantes classes de metabólitos: os tióis e as poliaminas (Walsh, 
Bradley & Nadeau, 1991). Grupos tiólicos ativos em proteínas têm um papel tamponador-chave que contrabalança 
qualquer possível alteração do estado reduzido intracelular. Após exposição da GSH a um agente oxidante, ocorre sua 
oxidação a GSSG, sendo feita a recuperação da GSH pela GR, numa etapa essencial para manter íntegro o sistema de 
proteção celular. Na inativação de um agente oxidante não ocorre produção de GSSG e depleção de GSH. 

Em situações em que o sistema de oxidorredução está íntegro, haverá recuperação da GSH, entretanto, sob 
condições de excesso de agentes oxidantes e/ou deficiência do sistema protetor, haverá desequilíbrio entre o consumo 
de GSH e a produção de GSSG, o que caracteriza o estresse oxidativo. Assim, a magnitude do estresse oxidativo pode 
ser monitorada pela razão GSSG/GSH. 

O excesso de GSSG resulta em ambiente mais oxidante, que favorece a formação de pontes dissulfeto (-SS-) nas 
proteínas portadoras de grupamento tiol (-SH). As pontes dissulfeto oxidam essas proteínas, com prejuízo de suas 
funções. Tal oxidação é reversível como resultante da ação de compostos antioxidantes, como a GSH. Essa defesa 
atribuída a glutationa em sua forma reduzida (GSH) é caracterizada tanto pela remoção não enzimática de radicais 
livres, como pela neutralização de peróxidos, através de catalase e peroxidases glutationa-dependentes (Walsh, 
Bradley & Nadeau, 1991; Fairlamb, 1989; Krauth-Siegel & Coombs, 1999). Em praticamente todos os organismos, 
a glutationa e a GR estão envolvidas na manutenção de um ambiente intracelular adequado, como a redução de 
dissulfetos e a neutralização de hidroperóxidos. 

Com relação às poliaminas, são moléculas de natureza policatiônica presentes em plantas, animais e 
microrganismos. As poliaminas predominantes nesses sistemas biológicos são: a diamina putrescina, a triamina 
espermidina e a tetramina espermina. Devido à natureza policatiônica, podem unir-se e estabilizar polímeros ricos em 
cargas negativas como é o DNA, mas também a fosfolipídeos e proteínas. A maioria das células eucariotas conta com 
um sistema de transporte de poliaminas localizado na membrana plasmática que facilita a captação de poliaminas 
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exógenas. O mencionado sistema, de vital importância em tecidos animais que se encontram em proliferação, é 
um alvo farmacológico no desenvolvimento de novos compostos quimioterapêuticos. A espermidina, assim como 
outras poliaminas (putrescina e espermina) é derivada da metionina e da ornitina. A primeira etapa da biossíntese 
das poliaminas é a descarboxilação da ornitina, através da enzima L-ornitina decarboxilase (ODC), resultando 
na formação da putrescina, ou seja, da ornitina descarboxilada. Uma etapa paralela é a descarboxilação da 
S-adenosil-metionina, pela ação da enzima S-adenosil-metionina-descarboxilase (S-AdoMet). A etapa final consiste 
na conjugação da ornitina descarboxilada e S-adenosina-metionina descarboxilada, que pela transferência de um 
grupamento propilamino dessa última e pela ação da enzima propilaminotransferase I, vai formar a espermidina.

Os tripanossomatídeos não contêm níveis detectáveis de catalase e de glutationa peroxidase (GP), contêm GSH, 
mas não contêm GR – a responsável, na maioria das células, pela manutenção da glutationa em sua forma reduzida. 
Nesses parasitos, o equivalente a glutationa é um ditiol de baixo peso molecular que foi descoberto como resultado de 
estudos com Trypanosoma brucei (Fairlamb & Cerami, 1985), em que se observou que extrato dialisado desse parasito 
não reduzia GSSG em presença de NADPH (cofator da reação). Em estudos subsequentes, Fairlamb e colaboradores 
(1985) purificaram um composto de baixo peso molecular que, após caracterização química, foi definido como N1, 
N8–bis (glutationil)-espermidina, [T(S)]2, e como só tinha sido observado em protozoários tripanossomatídeos, recebeu 
o nome de tripanotiona. Assim, a tripanotiona é composta do tripeptídeo glutationa, acoplado a uma poliamina, que 
na maioria dos casos é a espermidina. A tripanotiona é mantida intracelularmente como um ditiol, em virtude da ação 
de uma enzima única, a tripanotiona redutase (TR). Assim, a etapa de neutralização do peróxido de hidrogênio em 
tripanossomatídeos é realizada pelo sistema tripanotiona e da enzima TR – um sistema semelhante ao glutationa-GR 
de mamíferos. A TR tem sido identificada em todas as espécies de tripanossomatídeos estudadas até agora: Crithidia 
fasciculata (Henderson, Fairlamb & Cerami, 1987; Shames et al., 1986), T. cruzi (Carnieri, Moreno & Docampo, 1993; 
Jockers-Scherubl, Schirmer & Krauth-Siegel, 1989; Krauth-Siegel et al., 1987), T. brucei (Fairlamb & Cerami, 1992; 
Henderson et al., 1987), L. donovani (Taylor et al., 1994), L. tarentolae (Mukhopadhyay et al., 1996) e L. amazonensis 
(Mukhopadhyay et al., 1996; Castro-Pinto et al., 2004, 2007).

Genes que codificam para TR têm sido clonados e sequenciados de T. congolense (Shames et al., 1988), T. cruzi 
(Sullivan & Walsh, 1991), C. fasciculata e T. brucei (Aboagye-Kwarteng, Smith & Fairlamb, 1992; Field, Cerami & 
Henderson, 1992), L. donovani (uma cepa da Etiópia e outra da Índia) (Taylor et al., 1994; Cunningham & Fairlamb, 
1995), L. guyanensis (Keithly, 1989) e L. amazonensis (Castro-Pinto et al., 2008). Tripanossomatídeos que sofreram 
knock-out do gene associado a TR apresentaram redução de 90% na atividade da enzima em relação à cepa selvagem e, 
em consequência, aumento na suscetibilidade ao peróxido de hidrogênio (Fairlamb, Henderson & Cerami, 1989; Krieger 
et al., 2000). Dumas e colaboradores (1997) obtiveram mutantes de L. donovani e L. major, nas quais o gene de TR foi 
eliminado, tendo observado que esses parasitos tiveram sua infectividade diminuída e foram incapazes de sobreviver 
no interior dos macrófagos. Tais parasitos se tornaram avirulentos e apresentaram um aumento na sensibilidade ao 
estresse oxidativo. Castro-Pinto e colaboradores (2004) demonstraram que a atividade de TR de L. amazonensis em 
promastigotas não infectantes (sem formas metacíclicas detectáveis) foi significantemente menor quando comparada 
com promastigotas infectantes (contendo 73% de formas metacíclicas) e com as formas amastigotas, tanto as axênicas 
quanto aquelas obtidas de lesão de camundongos infectados. É de se esperar que promastigotas infectantes tenham 
um eficiente sistema de neutralização dos componentes tóxicos liberados pelo macrófago no momento da infecção. 
Entretanto, formas não infectantes têm esse sistema expresso em níveis basais. Quanto às formas amastigotas, a 
atividade ainda mais aumentada da TR mostra que nessas formas o sistema tripanotiona / TR precisa estar mais ativo 
para a manutenção da infecção. 

Por outro lado, estudos relacionados ao papel da TR em L. donovani e T. cruzi, usando parasitos transfectados 
que apresentavam expressão aumentada de TR, revelaram que esses parasitos foram tão suscetíveis à ação da H2O2 
quanto os parasitos originais (não transfectados) (Kelly et al., 1993). Corroborando tal resultado, experimentos 
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preliminares do nosso grupo (dados não publicados), usando uma cepa de L. infantum transfectada (cedida pela dra. 
Ana Thomas, da Universidade do Porto, Portugal) para expressar TR, não mostraram um aumento no consumo de 
NADPH, sugerindo que, apesar de a molécula de TR estar sendo expressa em níveis maiores que na cepa selvagem, 
isto não significa obrigatoriamente que a enzima esteja ativa. 

Além da tripanotiona e tripanotiona redutase (TR), uma cascata composta de triparedoxina (Tpx) que transfere 
elétrons do NADPH para a ribonucleotídeo redutase (RiboR) que catalisa a redução do nucleosídeo difosfato (NDP) 
a deoxinucleosídeo difosfato (dNDP), precursores da síntese de DNA, bem como de várias triparedoxina peroxidases 
(TpxPx), participam da detoxificação de hidroperóxidos (ROOH) (Castro et al., 2008; Castro & Thomas, 2008; Krauth-
Siegel, Comini & Schlecker, 2007).

Em células de mamíferos, a glutationa, a GR e a glutationa peroxidase estão localizadas na mitocôndria, que 
protege essa organela de danos oxidativos (Griffith & Meister, 1985; Mbemba et al., 1985; Taniguchi, Hara & Honda, 
1986). Sendo o sistema glutationa / GR essencial para as funções mitocondriais em todos os eucariotos, se pensou que 
o sistema tripanotiona / TR tivesse um padrão de localização intracelular semelhante. Meziane-Cherif e colaboradores 
(1994) estudaram, por meio de imunofluorescência e imunoeletromicroscopia, a localização intracelular de TR em T. 
cruzi (epimastigotas, tripomastigotas e amastigotas) e L. infantum (promastigotas), usando anticorpos contra um 
peptídeo sintético de uma sequência de 24 aminoácidos de TR (pTR24). Os resultados desse trabalho mostraram que 
a TR estava presente em todos os estágios evolutivos de T. cruzi (discreta em tripomastigotas) e promastigotas de L. 
infantum. Os autores confirmaram, por imunoeletromicroscopia, a presença de TR na mitocôndria de T. cruzi, mais 
especificamente no k-DNA (sem maiores referências a L. infantum), sugerindo que a sua localização seria semelhante 
à de GR em mamíferos. 

Entretanto, demostrou-se que a TR é encontrada exclusivamente no citosol, nos dois diferentes estágios evolutivos de 
tripanossomas africanos, sugerindo que essa enzima não está associada aos mecanismos de detoxificação da mitocôndria. 
Sabendo-se que a mitocôndria conta com um sistema de transporte eficiente para captar a glutationa sintetizada no 
citosol, os autores supõem que tanto a GSH como a T(SH)2 seriam deslocadas do citosol para a mitocôndria, onde 
atuariam removendo os radicais livres oxigenados de forma não enzimática (Smith, Opperdoes & Fairlamb, 1991). 

Considerando-se que um pequeno número de proteínas é codificado pelo DNA do cinetoplasto (Souza, 1984) e que 
a TR tem sido descrita como sendo codificada pelo DNA nuclear e sintetizada no citosol, é de se esperar que a enzima 
seja importada do citosol para a mitocôndria. Entretanto, faltam dados suficientes na literatura que possam esclarecer 
como funciona esse sistema de importação. Porém, em formas tripomastigotas de T. brucei, após fracionamento celular, 
a atividade de TR foi observada somente na fração citosólica, sem nenhuma associação com os demais componentes 
subcelulares (Smith, Opperdoes & Fairlamb, 1991). Em experimentos do nosso grupo, quando foram analisadas 
frações enriquecidas de membrana de promastigotas de L. amazonensis, praticamente não se observou atividade de 
TR, corroborando a maioria dos dados da literatura com outros tripanossomatídeos, de que a presença da TR seria no 
citosol. Além disso, a análise por imunofluorescência revelou que a TR de L. amazonensis é citosólica, com marcação 
evidente nas extremidades anterior e posterior do corpo do parasito (Castro-Pinto et al., 2004).

Shames e colaboradores (1986) estabeleceram uma similaridade de estrutura e de mecanismo entre GR e TR, mas 
observaram que as enzimas de mamíferos e de parasitos apresentam uma exclusiva especificidade com relação aos 
seus respectivos substratos. A composição bioquímica dos tripanossomatídeos difere em numerosos aspectos das 
células de mamíferos. Dessa forma, os processos específicos dos parasitos podem providenciar alvos seletivos para o 
desenvolvimento de drogas. Apesar da identidade de cerca de 40% na sequência de aminoácidos entre GR e TR (Walsh, 
Bradley & Nadeau, 1991), essas enzimas possuem um alto grau de especificidade para seus respectivos substratos 
dissulfetos. Castro-Pinto e colaboradores (2004) confirmaram tais dados, mostrando que a presença de GSSG na 
concentração de 100 µM não levou a um aumento do consumo do NADPH, isto é, que a enzima do parasito (TR) não 
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foi capaz de usar GSSG como substrato. Como já citado anteriormente, GSSG é mantido intracelularmente como GSH 
de forma não enzimática, uma vez que o parasito não contém GR. 

Evidência de que o consumo de NADPH no ensaio da atividade de TR é devido ao sistema do parasito [T(S)2/TR], 
além das condições ideais para a atividade da TR, como pH, temperatura e força iônica, é o fato de que um excesso 
de GSSG (500 a 1.000 µM) reagir com o T(SH)2 formado e reverter a reação, aumentando a concentração de T(S)2 (de 
forma não enzimática), teve como resultado um aumento do consumo de NADPH. Ao mesmo tempo que se forma 
T(S)2, há também a produção de GSH, mantendo o ambiente celular na forma reduzida ideal (Fairlamb et al., 1985; 
Castro-Pinto et al., 2004; Krauth-Siegel, Jacoby & Schirmer, 1995). 

Dados da literatura relacionados ao metabolismo dos tripanossomatídeos têm levado ao estudo de diversos agentes 
quimioterápicos, que exploram o conhecimento das diferenças bioquímicas entre esses parasitos e seus hospedeiros. 
Para que ocorra a síntese de tripanotiona são necessárias concentrações adequadas de glutationa e espermidina. 
Assim, uma estratégia quimioterápica seria a inibição da síntese da glutationa e/ou da síntese da espermidina, ou a 
prevenção da ligação glutationa e espermidina. A síntese da glutationa envolve duas enzimas – a γ-glutamil cisteína 
sintetase e a glutationa sintetase –, enquanto a síntese de poliaminas envolve basicamente S-adenosil-metionina 
descarboxilase e ornitina descarboxilase, além de propilaminotransferases (I e II) (Lehningher, Nelson & Cox, 1993). 

O desenvolvimento de inibidores para essas vias metabólicas como alvo de drogas talvez não seja uma boa abordagem, 
uma vez que as mesmas ocorrem no hospedeiro vertebrado. Pentamidina e Berenil®, diamidinas aromáticas usadas 
como agentes terapêuticos contra, respectivamente, leishmanioses e mal de cadeiras (esta última causada por T. evansi), 
tem sido relatados como inibidores de uma etapa de descarboxilação da S-adenosil-metionina da síntese de poliaminas 
(Brun et al., 1996) e difluormetilornitina (DFMO), da descarboxilação da ornitina. A ornitina descarboxilase (ODC) do 
parasito não é menos suscetível ao DFMO que a ODC do hospedeiro, mas diferenças relevantes entre o metabolismo 
de ambos têm sido relatadas. Por exemplo, o parasito não tem capacidade de obter poliaminas exogenamente em 
quantidades suficientes, além do relativamente baixo turnover da ODC (horas em comparação com 15 minutos da 
ODC de mamíferos). Por outro lado, ODC de mamíferos é uma das proteínas celulares mais lábeis, enquanto a ODC de 
tripanossomatídeos como T. brucei e L. donovani (T. cruzi não contém ODC) são metabolicamente estáveis. 

Dentre os inibidores da síntese da glutationa inclui-se a L-butionina-sulfoximina (BSO), que interfere na etapa 
de ligação do ácido glutâmico e da cisteína e que não se mostrou tóxica para células de mamíferos (Arrick, Griffith 
& Cerami, 1981), provavelmente pelo fato de o parasito e o hospedeiro apresentarem importantes diferenças em 
suas necessidades de GSH. A inibição da via de síntese das poliaminas tem sido relacionada a diferentes classes de 
compostos, incluindo análogos fluorados da ornitina (difluorometilornitina / DFMO) (Bitonti et al., 1985; Fairlamb 
et al., 1987; Giffin et al., 1986; Phillips, Coffino & Wang, 1987) e diamidinas (pentamidina, Berenil®), entre outros 
(Fairlamb, Henderson & Cerami, 1989; Brun et al., 1996; Basselin, Lawrence & Robert-Gero, 1996; Byers et al., 1991). 

A inibição da ODC de T. brucei tem efeito pronunciado na proliferação celular. Infecções usando esse parasito 
em modelo murino foram curadas pela administração de DFMO, que inibe irreversivelmente a ODC (Bacchi et al., 
1983, 1980). Além disso, a DFMO foi usada com sucesso no tratamento de tripanossomíases humanas, apesar da 
necessidade de altas doses (Sjoerdsma & Schechter, 1984). Inibidores da S-AdoMet DC também tem sido descritos 
como potentes agentes contra tripanossomas africanos (Brun et al., 1996; Byers et al., 1991; Bitonti, Dumont & 
McCann, 1986). Entre os inibidores usados estão o Berenil® e a pentamidina. Foi demonstrado que tal enzima era 
inibida irreversivelmente pelo Berenil® e de forma reversível pela pentamidina. Os mesmos autores observaram, em 
experimentos in vivo, que o Berenil® inibia em cerca de 70% a atividade da enzima quando injetado quatro horas após 
o inóculo do parasito (T. brucei), resultando no aumento da concentração de putrescina nos tripanossomas. Afora isso, 
quando se injetavam espermidina e espermina em camundongos infectados com T. brucei e tratados com Berenil®, se 
observou que havia um bloqueio no efeito curativo do inibidor (Bitonti, Dumont & McCann, 1986).
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A biossíntese da glutationa, tomada como alvo das drogas, representaria um potencial dano para o hospedeiro. 

Entretanto, estratégias para inibição da síntese da glutationa têm sido elaboradas usando como modelo L. donovani. 

A L-butionina-sulfoximina (BSO) é um inibidor de glutationa e não apresenta toxicidade para o hospedeiro, como foi 

demonstrado também em experimentos com T. cruzi usando camundongos suíços (Arrick, Griffith & Cerami, 1981). 

Estudos adicionais mostraram que os requerimentos de glutationa do parasito e do hospedeiro diferem marcadamente. 

Assim, a utilização de análogos da glutationa pode ser uma excelente estratégia no sentido de inibir a posterior síntese 

da tripanotiona (glutationa + poliamina) (Castro-Pinto et al., 2007). 

A biossíntese da tripanotiona envolve a glutationil espermidina sintetase (GSS) e a tripanotiona sintetase (TS). 

A primeira enzima catalisa a conjugação de uma molécula de glutationa com um dos grupos amino terminais da 

espermidina, produzindo tanto N1- quanto N8 glutationil espermidina, enquanto TS catalisa a conjugação de uma 

segunda molécula da glutationa ao grupo amino-residual dos intermediários formados na primeira etapa, produzindo 

a bis-glutationil-espermidina ou tripanotiona. Estudos relacionados à biossíntese da tripanotiona indicaram que 

o resíduo glutamato é essencial para o reconhecimento do substrato, pois qualquer modificação nessa parte da 

glutationa resulta em perda total de sua capacidade como substrato. Porém, alterações na estrutura da molécula, 

como a alquilação do grupamento tiol da cisteína com grupos metila, etila ou propila, resultam em análogos que 

mostram eficiência equivalente ou maior como substratos, quando comparados com a própria glutationa, que é o 

substrato natural nesta reação (De Craecker et al., 1997). Em trabalho recente, Castro-Pinto e colaboradores (2004) 

relataram que derivados amidínicos (metoxiamidina e pentamidina) são excelentes inibidores da atividade da TR.

A tripanotiona também tem sido associada à resistência a drogas. Extrusão ou sequestro de conjugados tiol-

drogas tem sido estudado em Leishmania, mas este assunto não é totalmente entendido. Os parasitos resistentes 

a arsênico e antimônio trivalentes apresentam o gene da PgpA (P-glicoproteína A) amplificado e essa glicoproteína 

pertence à família dos transportadores ABC envolvidos na resistência a drogas em mamíferos (Borst et al., 2000) 

e protozoários parasitos (Borst & Ouellette, 1995). Esses transportadores ABC têm sido associados à expulsão do 

conjugado glutationa-arsênico em Leishmania (Legare et al., 2001). A tripanotiona forma complexos com arseniato 

e antimoniato em L. tarentolae, sendo provavelmente o tiol fisiológico conjugado a tais drogas transportadas 

pela Pgp A (Mukhopadhyay et al., 1996). Apesar do uso excessivo de compostos antimoniais no tratamento das 

leishmanioses, seu modo de ação permanece incerto. Sabe-se mais sobre o mecanismo de resistência ao antimonial 

trivalente (SbIII) do que sobre seu modo de ação. Foi demonstrado que o modo de ação de antimoniais em Leishmania 

é um fato intimamente ligado ao mecanismo de resistência, por promoverem a perda da tripanotiona e da glutationa 

(complexadas e efluxadas), alterando profundamente o potencial redox da célula.

CONCLUSÃO

Os protozoários do gênero Leishmania desenvolveram diversas estratégias de evasão do sistema de defesa 

do hospedeiro, e alguns pontos são cruciais para que tal evasão seja favorecida. Parasitos do gênero Leishmania 

sendo eucariotos como suas células hospedeiras, compartilham diversas vias metabólicas. Desse modo, é da maior 

importância um estudo comparativo dessas vias, numa tentativa de definir um alvo molecular para compostos usados 

na quimioterapia (ou ainda sob pesquisa) das leishmanioses. Esse alvo seria uma molécula/via que ocorra somente 

no parasito e que seja essencial para seu desenvolvimento. Quanto mais específico esse alvo, menor será a ocorrência 

de efeitos secundários danosos no hospedeiro. No caso de radicais livres (nitrogenados ou oxigenados), está bem 

documentado na literatura que o parasito tem capacidade de se ‘defender’ da célula hospedeira, por meio dessas 

vias metabólicas que permitem ao mesmo tempo tanto a neutralização de radicais oxigenados, via seu sistema de 

oxidorredução (T/TR), como a capacidade de sobreviver em altas concentrações de radicais nitrogenados (NO). 
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De fato, a L-arginina está na intersecção de rotas bioquímicas divergentes, produzindo metabólitos que podem ter 
efeitos contrastantes quando avaliados numa relação parasito/hospedeiro (Peluffo et al., 2004). As rotas bioquímicas 
que utilizam a L-arginina como substrato facilitam de forma direta (produção de NO) ou indireta por meio da 
arginase, levando à síntese de poliaminas, e consequentemente da tripanotiona, o desenvolvimento do parasito 
dentro da célula hospedeira. 

A presença de uma cNOS nesse protozoário, que compartilha diversas rotas bioquímicas com as células 
hospedeiras, nos faz pensar sobre sua função nos mesmos e desperta o interesse sobre a toxicidade do NO no mesmo. 
Embora a literatura pontue o NO como uma molécula tóxica para Leishmania, há ainda certa discussão acerca desse 
tema. Considerada uma molécula fundamental em ações microbicidas da resposta imune inata, na década de 1980 
e início de 1990, resultados recentes ressaltam outras possíveis atividades funcionais do NO, como fazer parte do 
metabolismo do parasito ou mesmo contribuir para mecanismos de sobrevivência do mesmo em células do hospedeiro. 
O entendimento da função dessa molécula é, portanto, crucial para o estabelecimento de estratégias para o controle 
de diferentes doenças infecciosas. 

Além disso, a presença de um eficiente sistema de oxidorredução, representado pela T/TR, se constitui em uma 
excelente fonte de trabalho quando se pretende definir um alvo promissor para drogas anti-Leishmania.
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