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RESUMO 

LANGE, IES. Estudo dos efeitos dos psicofármacos acamprosato e levomepromazina 

sobre as formas epimastigotas e tripomastigotas do Trypanosoma cruzi in vitro. 

[dissertação (Parasitologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo; 2012 

A doença de Chagas é causada por um parasita protozoário, o Trypanosoma cruzi, que 

circula na natureza entre hospedeiros vertebrados e invertebrados, sendo esses últimos 

os responsáveis pelas vias mais relevantes de transmissão natural. Existem duas drogas 

para o tratamento da doença de Chagas, descobertas umas quatro décadas atrás: o 

Nifurtimox e o Benznidazol. Os resultados mais promissores utilizando essas drogas 

foram observados na fase aguda da doença. Por outro lado, alguns estudos apontam 

dados interessantes em relação com o uso do benzonidazole em pacientes adultos na 

fase crônica da infecção. Porém, a eficiência do tratamento durante a fase crônica da 

doença, quando a maior parte dos pacientes é diagnosticada, e controversa. Além disso, 

as drogas mencionadas apresentam sérios efeitos secundários devido à sua toxicidade, o 

que frequentemente coloca em risco a continuidade do tratamento comprometendo seu 

sucesso. Perante este quadro, fazem-se necessários a continuação dos esforços na busca 

e compreensão de novas vias e processos que possam ser utilizados como alvos para 

novas drogas, assim como a sua validação. Nosso laboratório vem trabalhando no 

metabolismo de ácido -aminobutírico (GABA), um projeto derivado de estudos da via 

prolina – glutamato em T. cruzi. Um trabalho prévio mostrou a ocorrência de GABA no 

citoplasma de formas epimastigotas, assim como a incorporação desse aminoácido em 

T. cruzi. A partir desses dados, abriu-se uma linha orientada a explorar as possíveis 

atividades tripanocidas de drogas já em uso para os tratamentos de diferentes 

psicopatologias, com especial ênfase em análogos de GABA. Nesse contexto, o objetivo 

geral deste trabalho foi avaliar os efeitos de duas drogas de uso em psiquiatria, 

acamprosato e levomepromazina, em diferentes aspectos da biologia do T. cruzi. O 

acamprosato e a levomepromazina apresentaram uma IC50 contra formas epimastigotas 

de 2,50 µM e 405 µM, respectivamente. Nenhuma das drogas mostrou capacidade de 

interferir com os mecanismos de resistência ao estresse por pH, oxidativo ou térmico. 

Só a levomepromazina mostrou ser capaz de interferir com a recuperação dos parasitas 

apôs serem submetidos a estresse metabólico utilizando como substratos para a 

recuperação dos níveis energéticos tanto glicose quanto aminoácidos. Ambas as drogas 

foram relativamente pouco tóxicas em células CHO-K1 (IC50=1mM em ambos casos). 

Finalmente, ambas as drogas mostraram sensibilidades maiores quando utilizadas para o 

tratamento de formas infectivas (tripomastigotas), sendo os IC50 obtidos de 70 µM para 

acamprosato e 336 µM para levomepromazina. O presente trabalho abre novas 

perspectivas na utilização de estratégias piggy back chemotherapy (busca de novas 

indicações para drogas já existentes no mercado) e assinala a levomepromazina e o 

acamprosato como compostos líderes para o desenho de novas drogas com capacidade 

terapêutica contra o T. cruzi otimizada. 

Palavras-chave: Trypanosoma cruzi. GABA. Acamprosato. Metabolismo. 

Levomepromazina 



ABSTRACT 

LANGE, IES. Study of the effects of acamprosate and levomepromazuine psycodrugs 

in epimastigotes and tripomastigotes forms of Trypanosoma cruzi in vitro. [master 

thesis (Parasitology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 

São Paulo; 2012 

Chagas´ disease is caused by the protozoan parasite Trypanosoma cruzi, which cycle in 

nature involves both, vertebrate and invertebrate hosts. Among the latter are the 

responsible for the most relevant pathways of natural transmission. Chagas´ disease is 

endemic in the Americas, where it covers a geographic area going from the southern 

territory of the United States up to the province of Chubut in Argentina. Presently, there 

are two drugs for the treatment of Chagas´ disease, both discovered about four decades 

ago: nifurtimox and benznidazole. The most promising results using these drugs were 

observed in the acute phase of the disease. Besides, some studies are stressing the 

advantages of using benzonidazole to treat the chronic phase of Chagas´ disease in adult 

patients. However, the efficiency of treatments against the chronic phase of the disease, 

when most of patients are diagnosed, is at least controversial. Both drugs, also presents 

serious side effects due to their toxicity, which often lead the patients to interrupt the 

chemotherapy, compromising the success of treatment. In this context, it is necessary to 

continue looking for new pathways and processes able to be used as targets for new 

drugs. Our laboratory has been working on the metabolism of the γ-aminobutiric acid 

(GABA) in T. cruzi), a project derived from previous studies on the proline – glutamate 

pathway in this organism. A previous work from our group showed the occurrence of 

GABA in the epimastigotes cytoplasma, as well as the incorporation of this amino acid 

into T. cruzi cells. From these data, a research line was open, oriented to evaluate the 

trypanocide activities of drugs already in use for treating human psychopathologies, 

with special focus on GABA analogues. In this context, the main goal of this work was 

to evaluate the effects of two drugs currently being used for psychiatric treatments, 

acamprosate and levomepromazine, in different aspects of the T. cruzi biology. Both 

drugs, acamprosate and levomepromazine, showed an IC50 against epimastigote forms 

of 2,50 µM e 405 µM, respectively. None of the drugswas able to interfere with 

mechanisms related to the resistance to pH, oxidative or thermal stress. Only 

levomepromazine interfered with the recovery of parasites after being submitted to 

metabolic stress, using glucose or amino acids as substrates to recover the energy levels 

after the starvation. Both drugs showed low toxicity in CHO-K1 cells (IC50=1mM for 

both drugs). Finally, both drugs showed a highest sensitivity when used for the 

treatment of the infective forms (trypomastigotes), with IC50 values of 70 µM for 

acamprosate and 336 µM for levomepromazine. The present work opens new 

perspectives on piggy back chemotherapy strategies (looking for new prescriptions for 

drugs already existing in the market), and point levomepromazine and acamprosate as 

leading compounds to design new drugs with optimized therapeutic charasceristics 

against T. cruzi. 

Keyword: Trypanosoma cruzi. GABA. Acamprosate. Metabolism. Levomepromazine 
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1  INTRODUÇÃO  

  

1.1 Aspectos gerais da doença de Chagas 

endo considerada a zoonose de maior acometimento na América Latina, 

a doença de Chagas extende-se desde o Sul dos Estados Unidos, onde 

Woody e Woody observaram o primeiro caso em Corpus Christi, no 

Texas, até a província de Chubut, na Argentina, onde casos da doença foram assinalados 

casos por Carcavallo e Martinez (Rassi, Rassi et al., 2010). A doença de Chagas tornou-

se uma problemática social e econômica com forte incidência no Brasil, onde já foi 

considerada endêmica em todos os seus estados, desde Ceará até o Rio Grande do Sul 

(Brener, 1973). É, porém, na América do Sul que o problema da tripanossomose 

humana ganha mais relevância, quer pela difusão ampla dos vetores, quer pelos altos 

índices de infecção observados em muitas áreas, quer pela gravidade que a doença 

assume (http://www.who.int/tdr). 

A principal via de transmissão da doença de Chagas acontece através do vetor 

triatomíneo, da família Reduviidae, sendo que Triatoma infestans, Rhodnius prolixus e 

Panstrongylus megistus constituem as espécies de maior importância epidemiológica . 

Atualmente, a principal forma de transmissão da doença de Chagas em áreas urbanas 

acontece através da transfusão de sangue contaminado, cujo risco é de 20% (Rassi, 

Rassi et al., 2010). Outras vias de transmissão bem demonstradas acontecem através dos 

transplantes de órgãos provenientes de pacientes infectados, da transmissão congênita 

(gestação e aleitamento), e da transmissão acidental em laboratório (Bittencourt, 1992; 

Moncayo, 1999; Dias, 2009). Finalmente, foi descrita a aparição de casos por 

transmissão oral, à qual vem se atribuindo uma importância epidemiológica cada vez 

maior. 

Essa patologia é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, sendo 

dividida em duas fases: aguda e crônica. A fase crônica, por sua vez, se subdivide em 

indeterminada (assintomática) e sintomática (Docampo, 2001; Urbina, Docampo, 

2003b). A fase aguda representa uma infecção generalizada causada pelo parasito, na 

qual o indivíduo infectado apresenta uma alta parasitemia e pode apresentar sintomas 

inespecíficos da doença como febre, dor de cabeça, enfartamento ganglionar e edema 

bipalpebral no sítio de inoculação (sinal de Romaña). Durante a fase aguda, que pode 

S 
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durar algumas semanas, o paciente não apresenta anticorpos específicos ou desenvolve 

uma resposta imune humoral incipiente onde predominam tipicamente anticorpos de 

tipo IgM. A fase aguda evolui para a fase crônica, que pode perdurar desde meses até 

toda a vida do individuo infectado. A fase crônica define-se pela ausência de uma 

parasitemia evidente, e uma resposta imune humoral robusta, com predominância de 

anticorpos de tipo IgG. A forma indeterminada da fase crônica se caracteriza por ser 

assintomática. Já na forma sintomática os pacientes manifestam alterações fisiológicas 

importantes e sintomas persistentes no sistema cardíaco e digestório. A patologia 

cardíaca é caracterizada pela miocardite crônica evoluindo para cardiomegalia, 

insuficiência cardíaca congestiva, arritmias e tromboembolismos. A forma digestiva 

consiste na dilatação do esôfago e/ou megacólon. Em alguns pacientes, ambas as formas 

acontecem simultaneamente, caracterizando a forma cardiodigestiva. Finalmente, em 

pacientes imunodeprimidos, pode acontecer alterações no sistema nervoso periférico 

(Pinto Dias, 1990; Prata, 1994; Boscardin, Torrecilhas et al., 2010). 

 

1.2 O Trypanosoma cruzi 
 

O T. cruzi é um protozoário flagelado da família Trypanosomatidae ordem 

Kinetoplastida. O T. cruzi, como os demais Kinetoplastida, apresenta um conjunto de 

características estruturais peculiares, algumas das quais são descritas a seguir:  

1. a presença de uma única mitocôndria em forma de túbulos que percorre a 

totalidade da célula;  

2. a presença de uma estrutura rica em DNA denominado kDNA, sendo este 

aproximadamente o 20% do DNA total da célula, constituindo o genoma mitocondrial; 

3. a presença de glicossomos, organelas derivadas dos peroxissomos, onde a 

primeira fase da via glicolítica acontece; 

4. a existência de reservossomos em algumas fases do ciclo de vida 

(epimastigotas), onde há alta atividade de hidrolases e as proteínas são armazenadas 

como substancia de reserva; 

5. a presença de acidocalcissomos, organelas acídicas com alta 

concentração de fósforo -pirofosfato e polifosfato - complexado com Ca
2+

 e outros íons. 

O parasita apresenta quatro formas majoritárias descritas na literatura: 

epimastigota e tripomastigota metacíclico (encontrados no tubo digestivo do inseto 

vetor), amastigota (intracelular) e tripomastigota (presentes na circulação sanguínea dos 
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hospedeiros mamíferos) (Brener, 1973). No inseto vetor, predominam os epimastigotas, 

formas replicativas, não infectivas, que se originam as formas tripomastigotas 

metacíclicos, infectivas mas não replicativas.  Já no hospedeiro mamífero, predominam 

no sangue e no meio extracelular as formas tripomastigotas, geralmente pleomórficas, 

não replicativas (Tyler, Engman, 2001). O T. cruzi deve obrigatoriamente invadir as 

células do hospedeiro mamífero para diferenciarem-se em amastigotas, formas 

replicativas. Outras formas evolutivas intermediárias também têm sido descritas ao 

longo do ciclo de vida de T. cruzi. A forma epimastigota intracelular, detectada no 

citoplasma das células infectadas do hospedeiro vertebrado e em culturas de tecidos, 

aparece de maneira transiente entre os estágios amastigota e tripomastigota (Almeida-

De-Faria, Freymuller et al., 1999). Além disso, no intestino médio do inseto, as formas 

tripomastigotas sanguíneas, durante sua diferenciação em epimastigotas, passam por 

uma forma intermediária descrita como esferomastigota (De Souza, 1984). Todos esses 

estágios do ciclo de vida do parasito podem ser identificados a partir de características 

morfométricas, tais como a forma do parasito e a posição do cinetoplasto em relação ao 

núcleo e a região pela qual o flagelo emerge (Hoare, 1966). 

 

1.3 Ciclo de vida do T. cruzi 
 

O T. cruzi, apresenta várias formas ao longo do seu ciclo de vida, tanto no inseto 

vetor quanto no hospedeiro mamífero. No inseto vetor, os epimastigotas se replicam e, 

na porção terminal do tubo digestório, diferenciam-se para formas tripomastigotas 

metacíclicas.  Esse processo de diferenciação (metaciclogênese) é disparado por 

estímulos ambientais. Os tripomastigotas metacíclicos são eliminados junto com os 

dejetos do inseto quando ele se alimenta de sangue do hospedeiro mamífero (repasto 

sanguíneo), podendo entrar em contato com a lesão produzida pela picada. Essa é uma 

das vias de entrada deste parasita no hospedeiro mamífero. Por serem formas não 

replicativas, os tripomastigotas devem se diferenciar para formas replicativas a fim de 

estabelecer a infecção. Isto acontece após a invasão das células hospedeiras e locação 

dos parasitas no citoplasma celular, onde se diferenciam em amastigostas. Após a 

replicação por fissão binária, os amastigotas diferenciam-se transientemente em 

epimastigotas intracelulares, e posteriormente em tripomastigotas sanguíneos. Os 

tripomastigotas eclodem das células, ganham o meio extracelular, e, eventualmente, a 

corrente sanguínea, podendo invadir outros tecidos do hospedeiro ou ser ingeridos pelo 
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inseto vetor dando início a um novo ciclo (Figura 1) (Brener, 1973; Tyler, Engman, 

2001; Brack, 1968; De Souza, 1984). 

 

Figura 1- Esquema do ciclo de vida de T. cruzi. Formas epimastigotas replicativas e não infectivas 

presentes no inseto vetor (a). Tripomastigotas metacíclicos, formas infectivas eliminadas nos 

dejetos do hospedeiro invertebrado (b). Ao invadirem as células do hospedeiro vertebrado os 

tripomastigotas diferenciam-se em amastigotas (c). O parasita passa por estágio transiente 

denominado epimastigota intracelular(d), o qual se diferencia em tripomastigota sanguicola (e). 

Estes podem se disseminar através da corrente sanguinea do mamífero completando o ciclo de 

vida ao se diferenciar novamente em epimastigotas  no hospedeiro invertebrado contaminado 

  

 FONTE: Boscardin , Torrecilhas et al, 2010 

1.4 Generalidades sobre o metabolismo energético em T. cruzi 
 

Os tripanosomatídeos transitam por diferentes ambientes (exemplo: o trato 

intestinal do inseto, o sangue do hospedeiro vertebrado e o citoplasma celular do 

hospedeiro). A sua sobrevivência depende da sua habilidade para manter a homeostase 

intracelular de íons e nutrientes e de catabolizar diferentes substratos para obter energia. 

Provavelmente por isso, os tripanosomatídeos têm desenvolvido evolutivamente um 

metabolismo intermediário flexível, pelo qual são capazes de utilizar carboidratos e 

aminoácidos como fontes de carbono e energia (Cazzulo, 1992; 1994; Silber, Colli et 

al., 2005a). A glicólise em T. cruzi apresenta características diferenciadas em relação a 

outros eucariontes. Em muitos organismos a transição da anaerobiose para a aerobiose é 

acompanhada por uma rápida diminuição na taxa de utilização de glicose. Esta inibição 
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do fluxo glicolítico pela presença do oxigênio é conhecida como “efeito Pasteur”. No 

entanto, neste organismo, não se verifica a ocorrência do “efeito Pasteur”, ou seja, 

ocorrem taxas parecidas do consumo de glicose tanto em anaerobiose quanto em 

condições aeróbicas, o que é característico de um metabolismo do tipo fermentativo.  

Devido a este fato, propuseram-se os termos “fermentação aeróbica” ou “fermentação 

succínica” da glicose para descrever o processo de oxidação da glicose (Cazzulo, 1992; 

1994). Mesmo em condições aeróbicas, a glicose é degradada incompletamente, 

resultando em uma mistura final de CO2, ácidos mono e dicarboxílicos, dos quais o 

succinato representa cerca de 70%, e pequenas quantidades de acetato e piruvato. 

Quando existe consumo massivo de aminoácidos, esses metabólitos são desaminados 

através de uma rede de aminotransferases, ou de desidrogenases, o que pode gerar um 

excesso de NH3. O NH3 pode ser reincorporado em α-cetoglutarato é posteriormente 

transferido para piruvato por transaminação, rendendo alanina. Isso ocorre apesar desses 

parasitos terem ativos a via glicolítica, o Ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de 

elétrons  (Cannata, Cazzulo, 1984; Cazzulo, 1984; Cazzulo, Franke De Cazzulo et al., 

1985; Coustou, Biran et al., 2008).   

 

1.5 Os aminoácidos em T. cruzi 
 

O metabolismo energético do T. cruzi baseia-se na degradação de glicose 

(disponível no sangue do hospedeiro) e de aminoácidos, que são oxidados através do 

ciclo de Krebs. Em particular, foi mostrada a relevância do metabolismo de asparagina, 

glutamato, aspartato, glutamina, leucina, isoleucina e prolina no T. cruzi (Zeledon, 

1960; Sylvester, Krassner, 1976). A glicose é obtida através do meio extracelular por 

um sistema de transporte específico (Tetaud, Bringaud et al., 1994). Por sua vez, os 

aminoácidos podem ser obtidos através da síntese de novo, transporte desde o meio 

extracelular ou da degradação de proteínas (Silber, Colli et al., 2005a). Acredita-se que 

os aminoácidos capazes de serem oxidados para a obtenção de energia, principalmente 

prolina, aspartato, glutamato, entre outros, são oxidados via ciclo de Krebs, ao qual 

ingressam através da sua desaminação em oxalacetato ou α-cetoglutarato (Sylvester, 

Krassner, 1976; Lisvane Silva, Mantilla et al., 2011)   

É importante destacar que aminoácidos também foram envolvidos em outros 

processos tais como diferenciação (Contreras, Salles et al., 1985; Homsy, Granger et 

al., 1989; Tonelli, Silber et al., 2004b), osmorregulação (Rohloff, Rodrigues et al., 
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2003), e crescimento e resistência do parasita ao estresse (Pereira, Alonso, Ivaldi et al., 

2002; Pereira, Alonso et al., 2003). A arginina, por exemplo, é relevante na 

administração dos recursos energéticos da célula, podendo ser convertida em 

fosfoarginina na presença da arginina quinase (Pereira, Alonso et al., 2000), e no 

metabolismo do NO2 (Peluffo, Piacenza et al., 2004). Este sistema está envolvido nos 

processos que demandam grandes quantidades de energia como o crescimento celular e 

a sobrevivência em condições de estresse (Pereira, Alonso, Torres et al., 2002; Pereira, 

Alonso et al., 2003). A prolina particularmente está envolvida em todos eles, sendo um 

aminoácido importante para a metaciclogênese (Contreras, Salles et al., 1985; Homsy, 

Granger et al., 1989) e a diferenciação intracelular (Tonelli, Silber et al., 2004a). A 

enzima prolina racemase, que converte L- em D- prolina, também desempenha um 

papel importante na diferenciação entre os estágios do T. cruzi (Chamond, Gregoire et 

al., 2003; Chamond, Goytia et al., 2005). Sabe-se ainda que a leucina e a isoleucina 

inibem a enzima prolina oxidase (PO) – primeira enzima do catabolismo da prolina – e 

também a indução da metaciclogênese pela prolina (Contreras, Salles et al., 1985; 

Homsy, Granger et al., 1989). 

  O transporte dos aminoácidos é o primeiro passo para o seu metabolismo. 

Os primeiros transportadores de aminoácidos foram descritos bioquimicamente em T. 

cruzi por Hampton (Hampton, 1970; 1971). Posteriormente, vários trabalhos relataram a 

presença de vários sistemas cinéticos de transporte para vários aminoácidos com 

diferentes especificidades. O transporte de arginina, glutamato,aspartato e prolina foram 

estudados com bastante detalhe. A arginina é ativamente transportada por pelo menos 

dois sistemas de transporte, um de alta e outro de baixa afinidade (Pereira, Alonso et al., 

1999; Canepa, Silber et al., 2004). O transporte da prolina acontece através de dois 

sistemas ativos, sendo um deles dependente do gradiente de H
+
 da membrana 

plasmática e o outro dependente da hidrólise direta de ATP (Silber, Marcipar et al., 

2002). O transportador de glutamato em T.cruzi apresenta algumas semelhanças 

bioquímicas ao transportador de prolina de alta afinidade, porém, a atividade de 

transporte de prolina não é competida pelo glutamato, e a de transporte de glutamato 

não é competida pela prolina, mostrando tratar-se de sistemas diferentes (Silber, Rojas 

et al., 2006). Um análogo estrutural do glutamato é o aminoácido γ-aminobutírico 

(GABA). Ao se realizar experimentos de competição do transporte de glutamato na 

presença de GABA, surpreendentemente observou-se que esse aminoácido tinha a 

capacidade de aumentar a velocidade de transporte de glutamato (Silber, dado não 
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publicado). Isso fez com que fosse levantada a hipótese da presença de um receptor ou 

um transportador de GABA na membrana do T. cruzi que foi confirmada mediante 

ensaios de incorporação de GABA radioativamente marcado (Silber, Rojas et al., 2006). 

A existência de um transportador de GABA poderia estar indicando a participação deste 

aminoácido em processos relacionados à biologia e ao metabolismo do T. cruzi.  

 

1.6 A via GABA – glutamato 
  

1.6.1 Glutamato em T.cruzi 

 

Glutamato é um metabólito intermediário entre prolina e o ciclo dos ácidos 

tricarboxilicos (Krassner e Flory, 1972; Ter Kuile e Opperdoes, 1992; Obungu, Kiaira et 

al., 1999; Lamour, Riviere et al., 2005) e está juntamente com a alanina e o aspartato 

diretamente envolvido no fornecimento de intermediários do ciclo de Krebs (Silber et 

al, 2005).  

Em mamíferos, sabe-se que o glutamato participa na indução e término de 

sinapses, migração, diferenciação e morte celular, além de exercer função sinalizadora 

de órgãos e tecidos periféricos (Danbolt, 2001). Como mencionado, o glutamato pode 

ter seu grupo –NH2 transferido a vários cetoácidos, dentre eles piruvato, através das 

enzimas componentes de uma robusta rede de transaminação: tirosina aminotransferase 

(TAT), alanina aminotransferase (ALAT) e aspartato aminotransferase (ASAT), 

produzindo α-cetoglutarato, e alanina ou aspartato (Cazzulo, 1994). Glutamato pode ser 

desaminado também por alguma das duas enzimas glutamato desidrogenases (Cazzulo, 

De Cazzulo et al., 1979) que possuem localização citoplasmática e mitocondrial, 

respectivamente (Duschak, Cazzulo, 1991). Ainda, a presença de uma prolina oxidase e 

pirrolina-5-carboxilato desidrogenase tinha sido indiretamente demonstrada através da 

habilidade destes parasitas para oxidar prolina. Mais recentemente, a presença dessas 

enzimas e o seu envolvimento em diferentes aspectos da biologia do parasita, tais como 

produção de ATP e participação na metaciclogênese, foram demonstradas pelo nosso 

grupo (trabalho de doutoramento da Dr
a
 Lisvane Paes). Esta via metabólica envolve 

obrigatoriamente o glutamato como intermediário metabólico importante no 

metabolismo de T.cruzi (Silber, Colli et al., 2005a; Lisvane Silva, Mantilla et al., 2011). 

 



11 

 

1.6.2 Metabolismo de GABA 

 

Em muitos organismos, GABA é um aminoácido importante, metabolicamente 

relacionado com o glutamato. Além das suas funções metabólicas, o ácido γ-

aminobutírico (identificado há mais de 50 anos), é o mais abundante dentre os 

neurotransmissores inibidores do sistema nervoso central distribuído amplamente no 

cérebro dos mamíferos. GABA é biossintetizado através da descarboxilação do ácido 

glutâmico (Glu) pela enzima ácido glutamato descarboxilase (GAD) dependente de 

piridoxal fosfato. Sua metabolização se deve a uma seqüência de reações de GABA-

transaminase (GABA-T) e da semialdeído succínico desidrogenase (SSDH), que resulta 

em succinato e fornece intermediários para o ciclo do ácido tricarboxílico que pode ser 

ressintetizado a glutamato (GABA shunt) (Hassel, Johannessen et al., 1998). No 

genoma do T. cruzi não existe evidência da enzima GABA aminotransferase. Porém, foi 

anotado um gene putativo - aldeído deidrogenase (Tc00.1047053507641.60)- que 

poderia ter participação no catabolismo de GABA com redução de succinato 

semialdeido a succinato. (Figura 2) 

 

Figura 2– Metabolismo de GABA.Via transaminação de GABA, utilizando α-cetoglutarato gerando 

succinato semialdeído (a). O gene anotado como putativo possui um domínio que participaria 

do catabolismo de GABA. O succinato semialdeido pode ser reduzido a succinato; substrato 

do ciclo de krebs e da cadeia respiratória (b) 

 

 

 

 

FONTE: (http://www.genome.jp/kegg/)                      

Succinato semialdeido    succinato 

NAD + NADH + 

(a) 

(b) 
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GABA em outros organismos  

 

O aminoácido GABA está presente em muitos organismos procariontes e 

eucariontes.  

Em protozoários induz a diferenciação terminal do ciclo de vida através de um 

receptor de GABA (Anjard, Loomis, 2006). Segundo Ramoino (2005) moléculas 

relacionadas ao sistema de receptores GABA têm função reguladora da motilidade em 

Paramecium. Em insetos, tem sido estudada a sua função, porém ainda é pouco 

conhecida a sua participação no metabolismo, como é o caso da Drosophila 

melanogaster (Enell, Hamasaka et al., 2007).  

 

GABA como neurotransmissor 

 

Quando age como neurotransmissor, GABA regula a excitabilidade neuronal 

através da ligação com proteínas de membrana específicas o que resulta na abertura de 

canais iônicos. A regulação da concentração de GABA é crítica para a sua função no 

sistema nervoso central. Essa concentração depende da expressão da enzima GAD, 

sendo que a sua desregulação pode levar a uma superexcitação do sistema 

glutamatérgico (antagônico ao GABAérgico). Esse quadro pode levar não somente a 

sintomas associados da epilepsia, mas também está relacionada a algumas doenças 

neurológicas como a esquizofrenia, ansiedade, depressão, fobia, Coreia de Huntington, 

Parkinson, Alzheimer, demência senil e a desordens de movimentos (esclerose múltipla, 

tremores, discinesia tardia).  

GABA age no sistema nervoso central através de receptores específicos que, 

quando reconhecem e ligam-se nesse neurotransmissor, induzem a entrada de íons 

cloreto, levando a uma hiperpolarização da célula recipiente e cessando a transmissão 

de impulsos nervosos a outras células. Os receptores de GABA são comumente 

divididos em três grupos: receptores GABAA, GABAB e GABAC. Os receptores GABAA 

são heterogêneos, compreendendo uma família que abrange 21 subunidades clonadas e 

seqüenciadas arranjadas pentamericamente, classificados em 8 isoformas de acordo com 

o parentesco seqüencial: α1-6, β1-4, γ1-4, δ, ε, θ, π, ρ1-3. As formas mais comuns são α, β e γ.  

GABA atua no receptor GABAA aumentando a condutância iônica de cloreto 

transmembrana estabilizando ou hiperpolarizando o potencial do restante da membrana. 

Sabe-se que os receptores GABAA estão envolvidos nas desordens de ansiedade e os 
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benzodiazepínicos são conhecidos como moduladores alostéricos positivos desses 

receptores (Gajcy et al, 2010).  

O segundo subtipo de receptor identificado foi GABAB que são receptores 

metabotrópicos com sinalização decorrente da ativação das proteínas G heterotriméricas 

(LeVine, 1999). É composto por duas subunidades: GABAB1 (com as isoformas 

GABAB1a e GABAB1b) e GABAB2. Os receptores GABAB são seletivamente ativados 

pelo R- baclofen e insensíveis a bicuculina e moduladores de GABAA (Kerr, 1995).  

A terceira classe de receptores de GABA é designada GABAC por compreender 

os receptores com distintas características farmacológicas por não serem bloquaeados 

por bicuculina e nem modulados por baclofen, barbitúricos, BZDs ou esteróides 

neuroativos (Gajcy, Lochynski et al., 2010). 

O desenvolvimento de análogos de GABA com potenciais ações psicotrópicas, 

consiste na manipulação desta molécula aumentando a sua lipofilicidade e 

enrigecimento de suas estruturas atraves da inserção de anéis, indução de colapso 

hidrofóbico e formação de pontes de hidrogênio intramoleculares (Gajcy, Lochynski et 

al., 2010). Sobre a base do extenso conhecimento da química das interações entre 

GABA e seus receptores, principalmente os receptores neuronais, uma miriada de 

drogas tem sido desenvolvidas, algumas das quais mostraram ter atividades relacionadas 

com o aumento da atividade das sinapses GABAérgicas. Muitas dessas drogas estão 

disponíveis no mercado para uso em humanos, tendo sido estudados suas doses de uso, 

farmacocinética e farmacodinâmica, toxicidade e efeitos secundários. Isto fornece uma 

verdadeira caixa de ferramentas para a busca de drogas já aprovada para uso em 

humanos com capacidade de interferir no metabolismo de GABA em T. cruzi. 

          

1.7 A Quimioterapia em uso contra a doença de Chagas 
 

Por volta do início da década de 1970, dois compostos surgiram: o nifurtimox 

(Lampit®, da Bayer), 3-metil-4-(5´-nitrofurfurilidenoamino) tetra-hidro-4H-1,4-tiazina-

1,1-dióxido; e o benzonidazol (Rochagan®, da Roche), N-benzyl-2-nitroimidazol 

acetamida.  Evidências indicam que o nifurtimox e benzonidazol atuam através da 

formação de radicais livres e/ou metabólitos eletrofílicos. O grupo nitro (NO2) presente 

nestas moléculas é reduzido ao grupo amino (-NH2) pela ação de enzimas do tipo 

nitroredutases, que atuam especificamente em sistemas moleculares do tipo R-NO2. 

Este processo, iniciado pela reação catalisada pela NADPH
+
 citocromo P450 redutase, 
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leva à formação de um intermediário nitro-radical (R-NO2·-) com subsequente 

formação de hidroxilamina (R-NHOH). No caso do nifurtimox, o radical reduz o 

oxigênio molecular (O2) formando o íon superóxido (O2·-) e regenerando o grupo NO2 

num processo conhecido como ciclo redox. O íon superóxido formado é captado pela 

enzima superóxido dismutase gerando peróxido de hidrogênio (H2O2) que, através da 

reação de Haber-Weiss na presença de íons FeIII, forma o radical hidroxila (·OH). A 

esta espécie tem sido atribuído o efeito tripanocida por mecanismos complexos que 

envolvem ligação a lipídeos, proteínas e ao DNA do T. cruzi. Por outro lado, o 

benzonidazol não atua através do ciclo redox e não depende diretamente de espécies 

reativas de oxigênio (ROS - reactive oxigen species). O radical nitro formado estaria 

envolvido com seu efeito tripanocida através da formação de ligações covalentes com 

macromoléculas do T. cruzi (e.g., DNA e citocromo P450). É descrito ainda que  esse 

fármaco  aumenta a fagocitose e lisa o T. cruzi através de um mecanismo dependente de 

interferon-gama (IFN- - interferon-gamma), e inibe o crescimento do T. cruzi através 

da enzima NADH
+
-fumarato redutase.  

Os resultados mais promissores utilizando essas drogas foram observados na 

fase aguda da doença com o uso de nifurtimox durante um período de 60 a 90 dias. Por 

outro lado, alguns estudos apontam dados interessantes em relação com o uso do 

benzonidazole em pacientes adultos na fase crônica da infecção. Os melhores resultados 

foram obtidos no Cone Sul da América do Sul (região sul do Brasil, Argentina e Chile) 

devido provavelmente ao tipo de cepa de T. cruzi predominante nesta região (Dias, 

2009). Porém, apesar desses dados, o tratamento terapêutico da doença de Chagas 

continua sendo insatisfatório devido a que na maioria dos casos a doença é 

diagnosticada durante a fase crônica, fase na qual os medicamentos em uso (inclusive o 

benzonidazole) são considerados pouco eficientes. A ação desses fármacos é afetada 

diretamente por algumas condições, como a duração do tratamento, a idade e a 

distribuição geográfica dos pacientes. Além disso, fatores adversos como a alta 

toxicidade e a emergência de linhagens do parasita resistentes às drogas constituem 

sérias desvantagens dos tratamentos existentes. 

Dentre as características desejáveis para o tratamento específico contra a 

infecção por T. cruzi devem se considerar que deve ser capaz de: eliminar o parasita das 

pessoas infectadas, diminuir a probabilidade da evolução da patologia cardíaca ou 

digestiva, cortar a cadeia de transmissão do parasita, reduzir o índice de nascidos 

infectados e aumentar o número de doadores de sangue e órgãos 
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(http://www.who.int/tdr). Além disso, é altamente desejável, que as drogas apresentem 

baixa toxicidade, sejam administráveis por via oral e em dose única. Neste sentido, o 

mecanismo de ação de uma grande variedade de compostos ativos contra o T. cruzi tem 

sido investigados a nível bioquímico, em cultura de tecido e no hospedeiro in vivo.  

 

1.8 O uso de psicofármacos como tripanocidas 
 

1.8.1 Acamprosato: um análogo de GABA 

 

Como mencionado, estudos sobre transporte de aminoácidos em T. cruzi 

mostraram que o glutamato é capaz de influenciar positivamente a incorporação de 

GABA do meio extracelular. Levantou-se, então, a hipótese de que o parasita possui 

uma via para o metabolismo de GABA. Desta forma, foi considerado relevante avaliar o 

possível efeito anti-T.cruzi de um análogo estrutural de GABA com potencial para 

interferir no metabolismo de glutamato. É o caso do acamprosato (bis-

acetilhomotaurinato de cálcio), composto similar estruturalmente ao GABA, utilizado 

clinicamente no tratamento de dependência alcoólica há duas décadas. 

O mecanismo de ação do acamprosato não está totalmente elucidado, uma vez 

que os estudos orientados a elucidar essa questão são discordantes entre si. Esta droga 

parece atuar sobre distintos sistemas de neurotransmissão implicados na dependência 

alcoólica. Um dos primeiros estudos sugere a capacidade do acamprosato de reestabeler 

a transmissão e a atividade GABAérgica, aumentando a população de receptores de 

GABA no hipocampo de ratas álcool-dependentes (Daoust, Saligaut et al., 1987). Em 

termos gerais, este fármaco provavelmente reduz a hiperexcitabilidade neuronal que 

aparece durante a desintoxicação alcoólica.  

 Estudos posteriores, mostraram que o acamprosato aumenta também os níveis 

séricos e cerebrais de serotoniana (5-hidroxitriptamina) (Nalpas, Dabadie et al., 1990). 

Por outro lado, tem se comprovado que durante a instalação da dependência alcoólica o 

numero de receptores NMDA dependentes aumenta, permitindo a entrada de cálcio ao 

citosol, causando a excitação neuronal (Guerri, Grisolia, 1983; Sakimura, Kutsuwada et 

al., 1995; Fadda, Rossetti, 1998; Faingold, N'gouemo et al., 1998).  
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Figura 3- Estruturas químicas de acamprosato, GABA e glutamato;  similaridade entre os compostos      

 

FONTE: (Dahchour, De Witte et al., 1998)  

           

1.8.2 Outros psicofármacos como tripanocidas 

 

Os fármacos antipsicóticos são utilizados para o tratamento de quase todas as 

formas de psicose como nos quadros de esquizofrenia, quadros afetivos, transtornos 

esquizo-afetivos, que cursam com sintomas psicóticos e psicoses associadas a doenças 

mentais orgânicas. Também têm sido indicados como ansiolíticos ou sedativos em 

pacientes com grande risco de desenvolver dependência a BZDs, sendo que se deve 

considerar também o risco de ocorrência de discinesia tardia para alguns compostos. 

Porém, existem poucas evidências, mesmo que empíricas, para o tratamento das 

insônias crônicas com antipsicóticos (Krystal et al, 2004). Outro psicofármaco 

interessante não relacionado a GABA, também avaliado neste trabalho: a 

levomepromazina (Figura 4). 

 

Fenotiazinas 

 

As fenotiazinas são compostos tricíclicos com atividade antipsicótica. Dentre 

elas, a levomepromazina, a tioridazina e a trifluoperazina foram avaliadas em 

tripanossomatídeos mostrando em alguns casos resultados promissores. A 

Levomepromazina e uma droga utilizada no tratamento das psicoses como a 
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esquizofrenia. Trata-se de um composto tricíclico das fenotiazinas usado clinicamente 

no tratamento da esquizofrenia e desordens esquizoafetivas. Suas propriedades sedativas 

são utilizadas para o cuidado intensivo psiquiátrico. Primeiramente a levomepromazina 

foi descrita como sendo um neuroléptico antidepressivo, devido a sua potente ação 

bloqueadora de serotonina (5-HT2). Este composto já tinha sido avaliado em 

Leishmania spp. e sabe-se que possui efeito inibitório da TryR, enzima específica do 

sistema de defesa redox dos tripanosomatídeos (Iribarne, Paulino et al., 2009). A 

Tioridazina, descrita como inibidora de TryR in vitro (Gutierrez-Correa, Fairlamb et al., 

2001) é capaz de reduzir a parasitemia , aumentar a sobrevida e prevenir os danos 

cardíacos em modelos murinos da doença de Chagas aguda (Rivarola, Fernandez et al., 

1999). Porém, não foi atingida a cura parasitológica e a seletividade da ação da droga 

contra o TryR do parasita não foi demonstrada. Outra fenotiazina interessante é a 

Trifluoperazina, antagonista da calmudolina foi descrita também como inibidora da 

cadeia respiratória, causando colapso do potencial de membrana mitocondrial em T. 

cruzi (Vercesi, Bernardes et al., 1991; Vercesi, Hoffmann et al., 1991). 

                    

 

                   Figura 4- Estrutura química da levomepromazina 
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6  CONCLUSÕES 

 

De maneira geral os resultados obtidos neste trabalho demonstram que: 

 

1. Tanto o acamprosato quanto a levomepromazina mostraram efeito 

inibidor no crescimento de epimastigotas de T. cruzi, apresentando uma relação dose-

dependente, com CI50 de 2,50µM e 405 µM, respectivamente.  

2. O fato de a levomepromazina inibir o crescimento de epimastigotas de T. 

cruzi pode indicar a presença de pelo menos um alvo específico. Trabalhos realizados 

com promastigotas de Leishmania spp. apontam para a inibição da tripanotiona 

reductase (Venkatesan, Shukla et al.) 

3. O fato do acamprosato, molécula biomimética de GABA inibir 

significativamente o crescimento de epimastigotas de T. cruzi sustenta a hipótese da 

presença de pelo menos um alvo relacionado ao metabolismo deste aminoácido. 

4. O efeito da combinação de estresses provocadas nas formas 

epimastigotas com as drogas não foi maior que a soma dos efeitos dos eventos 

separadamente, concluindo-se que não houve interação do acamprosato e da 

levomepromazina com essas condições de estresse. Porém, LM interferiu com 

capacidade dos parasitas de se recuperarem do estresse nutricional quando prolina, 

glutamato, aspartato ou glicose foram utilizados como fonte de energia. 

5. A toxicidade de acamprosato para as células CHO-K1 foi 

significativamente menor que a encontrada na literatura para neurônios in vitro (CI50≥ 1 

mM para neurônios) (Wu et al, 2001).  

6. Ambas as drogas testadas em distintas concentrações em tripomastigotas 

reduziram a densidade dos parasitas resultantes da infecção de culturas de CHO-K1. 

Esses fatos podem indicar uma atividade inibitória do ciclo infectivo de T. cruzi em 

células hospedeiras, tanto no período pré-invasivo do parasita (redução da viabilidade 

celular, motilidade do flagelo ou adesão celular) como no pós-invasivo (evasão do 

vacúolo parasitóforo, diferenciação, multiplicação celular, lise da célula hospedeira). Os 

valores de CI50 foram menores que as concentrações tóxicas obtidas para CHO-K1, 

sendo 70 µM para acamprosato e 336 µM para levomepromazina.  
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