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RESUMO 

 

Caballero Z. Origem, evolução e relações filogenéticas de homólogos de prolina 
racemase em espécies de Trypanosoma [tese (Doutorado em Ciências)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 
 
As espécies de tripanossomas são altamente divergentes em relação a seus 
hospedeiros, ciclos de vida e patogenicidade. Ao longo da evolução, esses parasitas 
desenvolveram diferentes estratégias para infectar, obter energia e evadir dos 
mecanismos de defesa de seus hospedeiros invertebrados (vetores) e vertebrados. A 
enzima prolina racemace (PRAC) descrita em T. cruzi (TcPRAC) e T. vivax (TvPRAC) 
participa desses processos. A descoberta de genes homólogos à PRAC de bactérias 
nesses tripanossomas e a ausência em T. brucei, T. congolense e Leishmania 
sugeriram uma história evolutiva complexa. A fim de entender melhor a aquisição e 
evolução desses genes, buscamos homólogos de TcPRAC nos genomas de 
tripanossomas de mamíferos, cobra, crocodilo e anuro, e também em 
tripanossomatídeos de outros gêneros, bodonídeos e euglenídeos. Genes PRAC foram 
também investigados nos genomas de outros eucariotos e em diversos procariotos. 
Foram identificados genes PRAC em isolados de T. cruzi de todos os genótipos (DTUs 
TcI-TcVI e Tcbat), T. cruzi marinkellei, T. dionisii, T. erneyi, T. rangeli, T. conorhini 
e T. lewisi. Polimorfismos nesses genes permitiram genotipar todas as DTUs: os 
híbridos TcV e TcVI possuem duas cópias (TcPRACA e TcPRACB) e seus parentais 
TcII e TcIII apenas uma cópia de TcPRACA ou TcPRACB, respectivamente. 
Diferentes genes TcPRAC foram identificados em TcI, Tcbat e TcIV. Homólogos 
foram também encontrados nos genomas de tripanossomas de cobra, crocodilo e 
anuro. De acordo com as análises filogenéticas e de sintenia, genomas haplóides 
possuem apenas uma cópia de gene TryPRAC que, aparentemente, pode ser expressa 
como enzima funcional. As exceções são T. rangeli, que só apresentou pseudogenes, e 
T. brucei ssp., T. evansi e T. congolense, cujo ancestral comum perdeu esse gene. 
Com esse estudo, demonstramos que homólogos de TryPRAC são ubíquos nos 
genomas de espécies de Trypanosoma. As relações filogenéticas e a alta sintenia nos 
loci PRAC apóiam uma história evolutiva congruente com a filogenia do gênero 
Trypanosoma: os genes TryPRAC são espécies e genótipos específicos. A presença de 
homólogos de PRAC em tripanossomas de anuros, mas não em tripanossomatídeos 
de outros gêneros, bodonídeos e euglenídeos, sugere que um ancestral comum de 
Trypanosoma adquiriu o gene PRAC de uma bactéria por um único e antigo evento 
de transferência horizontal. A doadora deve ter sido uma bactéria do filo Firmicutes 
(Bacilli). Os resultados obtidos nesse trabalho são muito importantes para entender a 
contribuição de enzimas PRAC nos ciclos de vida, infecção, patogenicidade, virulência 
e evasão das defesas dos hospedeiros das diferentes espécies de tripanossomas.  
 
Palavras-chave: Prolina racemase. PRAC. Trypanosoma. Transferência horizontal de 
genes. Filogenia. 



 

 

ABSTRACT 

 

Caballero Z. Origin, evolution and phylogenetic relationships of proline racemase 

homologs from species of Trypanosoma [Ph. D. thesis (Science)]. São Paulo: 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Trypanosomes are highly divergent in host range, life cycles and pathogenicity. Along 
their evolutionary history, trypanosomes rely on different strategies to infect, obtain 
energy and evade host defenses of invertebrate (vectors) and vertebrate hosts, all 
crucial mechanisms for trypanosome-host adaptation. The proline racemaces 
(PRACs) of T. cruzi (TcPRAC) and T. vivax (TvPRAC) have been implicated in these 
processes. The identification of PRAC homologs of bacterial origin in these species 
and the absence in T. brucei, T. congolense and Leishmania spp. suggested a complex 
evolutionary history of PRAC genes in trypanosomatids. Aiming a better 
understanding on acquisition and evolution of these genes, we searched for TcPRAC 
homologs in the genomes of trypanosomes of mammals, snake, crocodile and anuran, 
in other genera of trypanosomatids, and in genomes of bodonids and euglenids. We 
also searched for homologs in other eukaryote and prokaryote genomes. We 
identified PRAC genes in all genotypes (TcI-TcVI and Tcbat) of T. cruzi, and in T. 
cruzi marinkellei, T. dionisii, T. erneyi, T. rangeli, T. conorhini and T. lewisi. 
Polymorphisms of TcPRAC genes agreed with T. cruzi genotypes: the hybrids (TcV 
and TcVI) show two gene copies (TcPRACA and TcPRACB), and their parental TcII 
and TcIII only one copy of TcPRACA and TcPRACB, respectively. Distinct TcPRAC 
genes were identified in TcI, Tcbat and TcIV. Homologs were also found in 
trypanosomes from snake, crocodile and anuran, always as a single-copy per genome. 
According to our analyses, TryPRAC homologs can express functional enzymes, 
except T. rangeli that possess only pseudogenes, and T. brucei ssp., T. evansi and T. 
congolense that lost the PRAC genes. Results from this study demonstrated that 
TryPRAC homologs are ubiquitous in the genus Trypanosoma. Phylogenetic 
inferences and high synteny support an evolutionary history congruent with the 
Trypanosoma phylogeny, with TryPRAC genes evolving to become species and 
genotype specific. The presence of PRAC homolog in the anuran trypanosome, but 
not in trypanosomatids of other genera or in bodonids and euglenids, suggests that 
one common ancestor of Trypanosoma gained the PRAC gene through a single and 
ancient horizontal gene transfer from a bacteria. The donor was most likely one 
bacteria of Firmicutes closely related to Bacilli. The data obtained in this study are 
valuable to understand the roles played by PRAC enzymes in the life cycles, infection, 
pathogenicity, virulence and evasion from host defenses of different trypanosome 
species.  
 

Keywords: Proline racemase. PRAC. Trypanosoma. Horizontal gene transfer. 

phylogeny. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Os cinetoplastídeos e a família Trypanosomatidae 

 

Os cinetoplastideos (classe Kinetoplastea, filo Euglenozoa) são caracterizados pela 

presença do cinetoplasto, uma região especializada da única mitocôndria desses 

organismos, localizada na base flagelar e que contem o DNA mitocondrial. A classe 

Kinetoplastea contem duas subclasses, a Prokinetoplastina, representada apenas pela 

ordem Prokinetoplastida, e a subclasse Metakinetoplastina, esta última dividida em 4 

ordens: Eubodonida, Parabodonida, Neobodonida (organismos biflagelados, 

parasitas ou de vida livre, comumente conhecidos como bodonídeos) e 

Trypanosomatida (Moreira et al., 2004; Stevens, 2014; Vickerman, 1976). Estudos 

recentes sugerem a parafilia dos bodonídeos, apontando os tripanossomatídeos como 

grupo irmão de Eubodonida (Deschamps et al., 2011). 

A maior parte da diversidade conhecida dos cinetoplastídeos está contida na 

família Trypanosomatidae, o único grupo da ordem Trypanosomatida e que alberga 

organismos uniflagelados e parasitas obrigatórios (Lukes et al., 2014; Maslov et al.,  

2013; Vickerman, 1976). 

Dentre as peculiaridades de interesse filogenético e evolutivo da classe 

Kinetoplastea estão: variação antigênica de glicoproteínas de superfície, proteína de 

membrana ancorada por GPI, endocitose e exocitose de macromoléculas via bolso 

flagelar, presença de um nucleotídeo não usual denominado base J em seu DNA 

nuclear, ausência de condensação cromossômica durante a mitose, edição de RNA 

mitocondrial, arquitetura única do DNA mitocondrial, trans-splicing dos RNA 

mensageiros, transcrição eucariótica policistrônica e compartimentalização das 

enzimas glicolíticas nos glicossomas (Donelson et al., 1999; Gull, 2001; Gupta et al., 

2013; Horn et al., 2014; Mattos et al., 2014; Michaeli 2011; Rodrigues et al., 2014; 

Simpson et al., 2006).  

Os organismos conhecidos da família Trypanosomatidae estão agrupados em 14 

gêneros, definidos de acordo com parâmetros clássicos (morfologia, hospedeiro de 

origem e ciclo de vida) e filogenéticos (monofilia). Tripanossomatídeos dos gêneros 

Phytomonas, Endotrypanum, Leishmania e Trypanosoma possuem ciclos de vida 

heteroxênico, desenvolvendo-se em hospedeiros invertebrados e vertebrados ou 

invertebrados e vegetais (Jankevicius et al., 1988; Leonard et al., 2011; Lukes et al., 
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2014; Maslov et al., 2013; Porcel et al., 2014). Os gêneros Paratrypanosoma, 

Blechomonas, Crithidia, Blastocrithidia, Wallaceina, Leptomonas, Herpetomonas, 

Sergeia, Strigomonas e Angomonas incluem parasitas monoxênicos, que realizam 

seus ciclos de vida em hospedeiros invertebrados (Borghesan et al., 2013; Lukes et al., 

2014; Maslov et al., 2013; Merzlyak et al., 2001; Svobodová et al., 2007; Teixeira et 

al., 2011; Votýpka et al., 2013). O gênero Paratrypanosoma está, até o momento, 

representado por uma única espécie - Paratrypanosoma confusum - posicionada na 

base da irradiação dos tripanossomatídeos em análises filogenéticas (Flegontov et al., 

2013). 

Os tripanossomatídeos apresentam uma grande diversidade de hospedeiros, 

infectando animais invertebrados e vertebrados de praticamente todas as ordens; 

depois dos nematóides, são os eucariotos que apresentam a maior variedade de 

hospedeiros e distribuição geográfica (Lukes et al, 2014; Maslov et al., 2013; Simpson 

et al., 2006; Stevens et al., 2001; Vickerman, 1976). 

Estudos filogenéticos baseados em marcadores moleculares buscam entender 

eventos evolutivos importantes da história dos tripanossomatídeos, como a origem 

do parasitismo e do modo de vida heteroxênico. Esses estudos têm sugerido a 

hipótese de um bodonídeo aquático de vida livre ter sido ingerido por insetos e se 

adaptado ao habitat intestinal, assim originando os tripanossomatídeos monoxênicos 

de insetos. Com o surgimento da hematofagia nos insetos, esses parasitas podem ter 

sido inoculados em vertebrados e aqueles que se adaptaram ao parasitismo no sangue 

passaram a circular entre insetos hematófagos e vertebrados (Hamilton et al., 2007). 

Insetos hematófagos existentes há milhões de anos (Cretáceo-Jurássico), como os 

ceratopogonídeos e os flebotomíneos, podem ter participado desse processo (Poinar, 

2008; Poinar, Poinar, 2004).  

 

1.2 O gênero Trypanosoma 

 

As espécies do gênero Trypanosoma desenvolvem-se em hospedeiros 

vertebrados e invertebrados hematófagos, que atuam respectivamente como 

reservatórios e vetores. Tripanossomas infectam vertebrados de todas as classes 

(peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos) e invertebrados como anelídeos 

(sanguessugas) e artrópodes hematófagos das ordens Diptera (moscas e mosquitos), 

Hemiptera (triatomíneos), Siphonaptera (pulgas) e Parasitiforme (carrapatos). A 
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enorme diversidade de hospedeiros reflete a ampla distribuição geográfica, a 

variedade de ecossistemas e nichos ecológicos e os mecanismos de transmissão 

descritos para as diversas espécies de tripanossomas (Hamilton et al., 2007; Hoare 

1972; Simpson et al., 2006; Stevens et al., 2001).  

Os critérios tradicionais utilizados na classificação de tripanossomas são 

baseados na combinação de dados como: hospedeiro(s) vertebrado e/ou 

invertebrado, origem geográfica, morfologia, ciclo de vida, patologia, características 

bioquímicas e fisiológicas (Hoare, 1972). De acordo com o desenvolvimento no vetor, 

Hoare (1972) dividiu os tripanossomas de mamíferos em duas secções: Stercoraria e 

Salivaria. A secção Salivaria compreende os tripanossomas de origem africana dos 

subgêneros Duttonella (T. vivax), Trypanozoon (T. b. brucei), Pycnomonas (T. suis) 

e Nannomonas (T. congolense). A multiplicação no hospedeiro vertebrado se dá sob 

a forma tripomastigota. Esses parasitas são transmitidos por moscas tsétsé, com a 

inoculação de formas metacíclicas junto  com a saliva da mosca. Apenas as espécies 

do subgênero Trypanozoon completam seu desenvolvimento nas glândulas salivares, 

as demais espécies de tripanossomas da secção Salivaria se desenvolvem 

exclusivamente na probóscide (T. vivax) ou probóscide e intestino da mosca tsetse (T. 

congolense). Exceções conhecidas são T. equiperdum e T. evansi, cuja transmissão 

ocorre apenas mecanicamente (Hamilton et al., 2007; Hoare, 1972; Simpson et al., 

2006; Stevens et al., 2001). 

Na secção Stercoraria estão os tripanossomas cujo desenvolvimento, em geral, 

ocorre no intestino posterior do invertebrado, condicionando a eliminação das 

formas metacíclicas com as fezes do inseto vetor e a infecção do hospedeiro 

vertebrado por meio de solução de continuidade na pele e mucosas (transmissão 

contaminativa). Dependendo da espécie de Trypanosoma, a multiplicação dos 

parasitas no hospedeiro vertebrado ocorre sob a forma amastigota, epimastigota, ou 

tripomastigota. Reunidos na secção Stercoraria estão os subgêneros Schizotrypanum, 

Herpetosoma e Megatrypanum, cujas espécies-tipo são, respectivamente, T. cruzi, T. 

lewisi e T. theileri (Hoare, 1972). Com exceção de T. cruzi e de alguns casos de 

infecção humana por T. lewisi (Sarataphan et al., 2007; Truc et al., 2012), a maioria 

das espécies dos três subgêneros não infecta o homem e, geralmente, não são 

patogênicas para seus hospedeiros vertebrados (Hoare, 1972). 

Os critérios taxonômicos clássicos têm se mostrado insuficientes ou mesmo 

incongruentes com os padrões hierárquicos obtidos em inferências filogenéticas de 
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espécies de tripanossomas baseadas em marcadores moleculares (Ferreira et al., 

2007, 2008; García et al., 2011, b; Gibson, 1999; Hamilton et al., 2004, 2005a, b, 

2007, 2009; Lima et al., 2012a, b; Maia da Silva et al., 2004a, b; Rodrigues et al., 

2006; Stevens et al., 2001; Viola et al., 2008, 2009a, b). Estudos iniciais baseados em 

sequências dos genes de SSU rRNA sugeriram a polifilia do gênero Trypanosoma 

(Maslov et al., 1996). Porém, inferências filogenéticas incluindo um maior número de 

espécies e baseadas em sequências independentes e combinadas dos genes SSU rRNA 

e gGAPDH demonstraram que todas as espécies de tripanossomas conhecidas 

compartilham um ancestral comum e exclusivo (Lukes et al., 2002, 2005, 2014; 

Stevens et al., 1998, 1999b, c, 2001). Esses trabalhos reforçam a hipótese de uma 

origem comum a todas as espécies de tripanossomas de mamíferos, aves, répteis, 

anfíbios e peixes, e apóiam a existência de duas grandes irradiações no gênero: a dos 

tripanossomas do Clado Aquático (hospedeiros vertebrados aquáticos e anfíbios) e 

outra que alberga todos os demais tripanossomas. 

Análises filogenéticas baseadas em diversos genes têm apoiado três grandes 

clados no gênero Trypanosoma: clado T. brucei, clado T. cruzi e o clado Aquático 

(Hamilton et al., 2004, 2007; Stevens et al., 1998, 1999a, 2001). Com a inclusão de 

um maior número de táxons foram identificados novos agrupamentos de espécies, 

revelando os clados T. theileri (parasitasde ruminantes) e T. lewisi (principalmente 

parasitas de roedores) (García et al., 2011b; Hamilton et al., 2007, 2009; Maia da 

Silva et al., 2010; Rodrigues et al., 2006, 2010). Outros tripanossomas foram 

posicionados fora desses grandes grupos e com a inclusão de novos táxons, novos 

clados estão sendo decobertos baseado em estudos filogéticos: T. cyclops, T. 

copemani; T. avium/T. corvi, lagartos/serpentes e crocodilianos (Fermino et al., 

2013; Ferreira et al., 2008; Hamilton et al., 2004, 2005a, 2007; Rodrigues et al., 

2006; Viola et al., 2009a, b).  

 

1.2.1 Clado T. brucei 

 

O clado T. brucei está constituído por espécies dos subgêneros Trypanozoon 

(T. brucei, T. evansi), Duttonella (T. vivax), Pycnomonas (T. suis) e Nannomonas (T. 

congolense e T. simiae), todas de origem africana e pertencentes à secção Salivaria 

(Adams et al., 2010a, b; Hoare, 1972). Este clado forma um grupo monofilético 

altamente suportado e separado por alto grau de divergência das demais espécies de 
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tripanossomas, o que sugere uma história evolutiva única, provavelmente confinada à 

África e associada à presença de seus vetores naturais, as moscas tsetsé (Hamilton et 

al., 2007; Stevens et al., 2001). 

As espécies do clado T. brucei são consideradas patogênicas e podem infectar 

humanos (T. brucei gambiense e T. b. rhodesiense e, em situações excepcionais, 

também T. evansi), sendo patógenos de mamíferos domésticos de grande interesse 

econômico. Espécies de ungulados como bovinos, bufalinos, ovinos, caprinos, 

equinos e suínos são comumente infectados na África por T. brucei ssp,  T. vivax, T. 

congolense e T. simiae. Nos ciclos silvestres, estes tripanossomas circulam entre 

ungulados selvagens que agem como reservatórios e raramente apresentam sinais 

clínicos de infecção (Adams et al., 2010a, b). A distribuição desses parasitas está 

diretamente associada à presença de moscas tsé-tsé que, por sua vez, estão associadas 

a nichos ecológicos específicos (Peacock et al., 2012). 

Os tripanossomas do clado T. brucei passam por diferentes estágios de 

desenvolvimento na mosca tsé-tsé, com exceção de T. evansi e T. equiperdum, que 

não se desenvolvem em invertebrados e cuja transmissão é exclusivamente mecânica, 

envolvendo insetos hematófagos (T. evansi) ou contato sexual (T. equiperdum). Por 

outro lado, T. vivax, embora requeira a mosca tsé-tsé para completar seu ciclo de 

desenvolvimento, também está adaptado à transmissão mecânica, utilizando outros 

vetores hematófagos para infectar mamíferos. Esta capacidade de adaptação permite 

a propagação das três espécies na ausência da mosca tsetsé e, portanto, sua difusão 

para áreas além da ocorrência deste inseto na África e mesmo fora do continente 

africano (Desquesnes et al., 2013; Hoare, 1972; Stevens et al., 2001).   

Trypanosoma evansi tem sido descrito na América do Sul, Ásia e Europa, T. 

vivax nas Américas do Sul e Central e T. equiperdum no continente americano e na 

Ásia (Desquesnes et al., 2013; Hamilton et al., 2007; Hoare, 1972; Stevens et al., 

2001, 2008). A provável introdução de animais trazidos do norte e oeste da África 

pelos colonizadores europeus é uma das hipóteses que explica a difusão desses 

tripanosomas nas Américas (García, 2012; Desquesnes et al., 2013; Ventura et al., 

2001, 2002). 
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1.2.2 Clado T. cruzi 

 

 O clado T. cruzi agrupa todas as espécies do subgênero Schizotrypanum, 

incluindo T. cruzi (a espécie-tipo) e outras espécies conhecidas, porém restritas a 

hospedeiros da ordem Chiroptera, como T. cruzi marinkellei, T. dionisii e T. erneyi. 

Dessas espécies, apenas T. cruzi tem a capacidade de infectar tanto morcegos como 

uma grande variedade de outros mamíferos (Cavazanna et al., 2010; Hamilton et al., 

2012a, b; Hoare, 1972; Lima et al., 2012a, b, 2013; Marinkelle, 1982a; Molyneux, 

1991; Stevens et al., 2001). 

Inferências filogenéticas baseadas em marcadores moleculares posicionam T. 

rangeli e T. conorhini no clado T. cruzi. T. vespertilionis (de morcegos europeus e 

africanos), outros tripanossomas isolados na Africa (T. sp. HochNdi1 de macaco, T. 

sp. NanDoum1 de civet e T. sp. bat, de morcego), incluindo T. livingstonei (Lima et 

al., 2012a, 2013), também foram incluídos nesse clado. Alguns estudos 

demonstraram que alguns tripanossomas de marsupiais e roedores australianos 

também pertencem ao clado T. cruzi (Averis et al., 2009; Botero et al., 2013; Paparini 

et al., 2011). Análises filogenéticas baseadas em diversos marcadores moleculares têm 

apoiado o agrupamento monofilético de todas essas espécies e sua distribuição em 

dois subclados: Schizotrypanum (T. cruzi, T. c. marinkellei, T. erneyi e T. dionisii) e 

T. rangeli-T. conorhini, este último formado por T. rangeli, T. conorhini, T. 

vespertilionis, T. sp. NanDoum1, T. sp. HochNdi1. Nesse clado, T. sp. bat. 

Trypanosoma livingstonei e T. sp. H25 têm uma posição basal, porém ainda não 

muito bem resolvida (Hamilton et al., 2007, 2009, 2012a, b; Lima et al., 2012b, 2013; 

Stevens et al., 1999c).  

Diversas evidências sustentam a hipótese de que o clado T. cruzi foi 

ancestralmente um grupo de parasitas restritos a morcegos. Uma revisão recente 

sugere a hipótese chamada “bat seeding”, segundo a qual um tripanossoma ancestral 

parasita de morcegos, provavelmente do Velho Mundo, deu origem a todas as 

espécies do clado T. cruzi com espécies restritas a morcegos, como também espécies 

capazes de infectar mamíferos de outras ordens (Hamilton et al., 2012a, b). 

Recentemente, a adição de duas novas espécies de tripanossomas isoladas de 

morcegos africanos (T. erneyi, filogeneticamente posicionada no subclado 

Schizotrypanum, e T. livingstonei (a espécie mais basal do clado T. cruzi), parece 

corroborar essa hipótese (Lima et al., 2012a, 2013).  
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1.2.2.1 subclado Schizotrypanum 

 

Trypanosoma dionisii, T. erneyi e T. cruzi marinkellei (espécies T. cruzi-like) 

são espécies muito relacionadas e cujas formas sanguíneas são praticamente 

indistinguíveis morfologicamente das de T. cruzi. As espécies do subgênero 

Schizotrypanum são as únicas que infectam células de mamíferos e se multiplicam 

intracelularmente como amastigotas. Porém, diferindo de T. cruzi, que infecta o 

homem e mamíferos de várias ordens, as demais espécies são parasitas exclusivos de 

morcegos (Hoare, 1972; Molyneux, 1991).  

Trypanosoma cruzi ocorre do sul dos Estados Unidos ao sul da América do Sul 

e T. c. marinkellei é encontrado apenas nas Américas Central e do Sul.  Trypanosoma 

dionisii está distribuído no Novo e no Velho mundo e T. erneyi, até o momento, foi 

descrito apenas na África. Trypanosoma cruzi marinkellei é a espécie 

filogeneticamente mais próxima de T. cruzi, seguida de T. erneyi e T. dionisii 

(Cavazzana et al., 2010; Franzén et al., 2012; Lima et al., 2012b). 

Os ciclos biológicos dos tripanossomas do subgênero Schizotrypanum diferem 

apenas na capacidade de infectar outros mamíferos além de morcegos e, nos vetores: 

triatomíneos de diferentes gêneros são os vetores de T. cruzi, enquanto T. c. 

marinkellei é transmitido apenas por triatomíneos do gênero Cavernicola. Na 

Europa, Cimex pipistrelli é o vetor natural de T. dionisii, sendo o desenvolvimento no 

vetor semelhante ao de T. cruzi em triatomíneos (Bower, Woo, 1982; Gardner, 

Molyneux, 1988). Cimicídeos de morcegos são pouco estudados no Brasil e, 

aparentemente, pouco abundantes se comparados aos do Velho Mundo. Até o 

momento não conhecemos o vetor de T. dionisii nas Américas e de T. erneyi na África 

(Cavazanna et al., 2010; Lima et al., 2012b). 

Trypanosoma cruzi compreende populações bastante heterogêneas que 

podem diferir segundo critérios morfológicos, biológicos (comportamento em 

vertebrados e triatomíneos), patológicos (virulência, mortalidade, tropismo celular), 

clínicos (forma cardíaca e digestiva), imunológicos, bioquímicos e moleculares 

(Andrade et al., 1999; Zingales et al., 2012). Essa espécie apresenta uma grande 

diversidade intraespecífica e estrutura populacional complexa. A enorme 

variabilidade genética evidenciada com diferentes marcadores moleculares levou à 
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divisão de T. cruzi em seis DTUs (Discrete Typing Units), TcI-TcVI (Miles et al., 

2009; Zingales et al., 2012). 

Trypanosoma cruzi mantém, predominantemente, um modo de reprodução 

clonal (Tibayrenc, Ayala, 2013; Zingales et al., 2012). Nos últimos anos, com o 

advento de novas metodologias e com o emprego de múltiplos genes nucleares e 

mitocondrias e de polimorfismo de loci de microssatélites, tem sido demonstrado que 

eventos de hibridização são comuns entre diferentes DTUs (Discrete Typing Units), 

assim como entre isolados de uma mesma DTU (Brisse et al., 2003; Roellig et al., 

2013; Tibayrenc, Ayala, 2002; Westenberger et al., 2005; Yeo et al., 2011). 

Isolados de T. cruzi associados ao ciclo silvestre começaram apenas 

recentemente a serem caracterizados com marcadores moleculares (Charles et al., 

2013; Herrera et al., 2008, 2009; Lima et al., 2014; Lisboa et al., 2004, 2006, 2008, 

2009; Marcili et al., 2009a, b, c; Rocha et al., 2013; Roque et al., 2013; Xavier et al., 

2012).  

Os isolados pertencentes às DTUs TcI, TcIII e TcIV são prevalentes no ciclo 

silvestre. Porém, a transmissão doméstica de TcI é a principal causa de Doença de 

Chagas do Norte da América do Sul (Venezuela e Colômbia), América Central e 

México, podendo provocar cardiopatias severas. Existe uma grande variabilidade em 

relação à virulência e patogenicidade de isolados de TcI (Añez et al., 2004; Gómez-

Hernández et al., 2011; Martínez-Tovar et al., 2014; Molina-Garza et al., 2014; 

Poveda et al., 2014).  

Estudos recentes têm revelado uma grande variabilidade genética entre 

isolados de TcI, mesmo entre populações simpátricas, com crescente número de 

relatos de infecções multiclonais e recombinação entre genótipos dessa DTU (Guhl, 

Ramírez, 2013; Lima et al., 2014; Ocaña-Mayorga et al., 2010; Ramírez et al., 2012; 

Zumaya-Estrada, et al., 2012).  

TcI e TcIV são comuns em casos humanos de infecção oral por T. cruzi na 

Amazônia brasileira, Venezuela e Colômbia, e nesses casos as infecções agudas 

podem ser  bastante graves (Marcili et al., 2009a, c; Monteiro et al., 2012, 2013; 

Ramírez et al., 2013; Santana et al., 2014; Valente et al., 2009).  

Existem evidências de diversidade genética intra-TcIV e de relevante 

virulência e patogenicidade nesse grupo (Monteiro et al., 2012, 2013). Isolados de 

TcIV da América do Sul e América do Norte, previamente caracterizados como TcIV, 

formaram um grupo monofilético contendo dois clados de acordo com  a origem 
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geográfica. Estes dois grupos independentes circulam entre distintos hospedeiros e 

nichos ecológicos, embora estejam filogeneticamente muito relacionados (Marcili et 

al., 2009c).  

Estudos realizados na região Amazônica, com o objetivo de entender a 

complexidade dos ciclos de transmissão das diferentes DTUs de T. cruzi, 

demonstraram que TcI e TcIV circulam entre primatas silvestres e são transmitidos 

por espécies de triatomíneos do gênero Rhodnius. Esta associação com hospedeiros e 

nichos ecológicos revelou uma sobreposição dos ciclos naturais de transmissão de TcI 

e TcIV (Marcilli et al., 2009a; Miles et al., 2009; Monteiro et al., 2013). 

Estudos de isolados de T. cruzi obtidos de triatomíneos e animais silvestres 

confirmaram a ampla distribuição de TcIII, com diversas descrições desde a 

Venezuela, até o Sul na America do Sul onde essa DTU é bastante prevalente. Os 

estudos vêm indicando uma forte associação com ciclo de transmissão terrestre, com 

isolados de TcIII em tatus, tamanduás, marsupiais terrestres, carnívoros, roedores e 

cães domésticos, assim como triatomíneos dos gêneros Panstrongylus e Triatoma 

(Enriquez et al., 2013a, b; Lewis et al., 2009; Llewellyn et al., 2009; Marcili et al., 

2009c; Orozco et al., 2013; Yeo et al., 2005). 

As DTUs TcII, TcV e TcVI tem sido associadas aos ciclos de transmissão 

doméstico e peridoméstico causando severas patologias em humanos, com 

manifestações cardíacas e digestivas (megaesôfago e megacólon) (Broutin et al., 

2006; Ragone et al., 2012; Virreira et al., 2006; Zingales et al., 2012).  TcII é 

predominantemente encontrada nas regiões sul e central da América do Sul, com 

relatos esporádicos na Colômbia e Venezuela. A verdadeira extensão da ocorrência de 

TcII ainda não é clara, assim como seus reservatórios silvestres. No ambiente 

silvestre, TcII foi  identificado em primatas, e esporadicamente, em outras espécies 

de mamíferos na Mata Atlântica do Brasil. Outras espécies, incluindo tatus e roedores 

foram descritas como reservatórios no Sul da America do Sul (Fernandes et al., 1999; 

Lisboa et al., 2007; Zingales et al., 2012).  

As DTUs TcV e TcVI foram associadas a formas clínicas graves, com 

complicações cardíacas e digestivas, e à transmissão congênita. Esses genótipos têm 

sido reportados em regiões endêmicas de Brasil (Rio Grande do Sul), Bolívia (Santa 

Cruz, Potosi), Chile (Salvador, Tulahuen), Paraguai (Makthlawaiya) e Argentina 

(Chaco) (Zingales et al., 2009).  Análises multigênicas e genômicas, confirmaram a 

heterozigosidade destas DTUs, sugerindo que TcV e TcVI são híbridos derivados de 
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TcII e TcIII; possivelmente produto de um único evento de hibridação, seguido de 

divergência clonal (Brisse et al., 2003; Tibayrenc, Ayala, 2002; Westenberger et al., 

2005) ou de eventos de hibridação independentes (de Freitas et al., 2006). 

Na América do Sul, TcIV e TcV têm sido associados, quase que exclusivamente, 

a transmissão por T. infestans, com altas prevalências nos ambientes peridoméstico e 

doméstico, consequentemente, também em humanos (Bacigalupo et al., 2012; 

Barnabé et al., 2011).  Estudos recentes realizados em regiões endêmicas da Bolívia 

(Gran Chaco) reportaram altas porcentagens (56.2%) de infecções mistas em 

Triatoma infestans, principalmente entre as DTUs TcII, TcV e TcVI (Pérez et al., 

2013).  Outros estudos realizados em regiões endêmicas da Argentina identificaram 

TcVI como genótipo mais frequente em cães e gatos, seguido de TcV e TcIII.  Esses 

estudos têm reforçado a importância desses animais como reservatórios domésticos 

das DTUs híbridas, com importante papel na conexão dos ciclos de transmissão 

doméstico e silvestre (Enriquez et al., 2013a, b). 

Morcegos infectados por T. cruzi podem atuar como reservatórios domésticos 

(Barnabé et al., 2003; Cavazzana et al., 2010; Grisard et al., 2003; Lisboa et al., 2008;  

Maia da Silva et al., 2008; Marcili et al., 2009b; Steindel et al., 1998). Visto que a 

maioria dos morcegos infectados é insetívora, a infecção de morcegos provavelmente 

ocorre por via oral, isto é, pela ingestão de vetores infectados. Triatomíneos que 

vivem em buracos de árvores, cavernas, telhados de folhas de palmeiras, tocas de 

animais silvestres, palmeiras e forros de residência devem ser os responsáveis pelas 

infecções e os principais vetores de T. cruzi entre os morcegos (Marinkelle, 1977).  

Com a exceção de T. cruzi, as demais espécies do subgênero Schizotrypanum 

não infectam o homem e a destruição extracelular mediada por anticorpos, linfócitos 

e complemento está entre os mecanismos propostos para explicar a eliminação desses 

parasitas do organismo (Glauert et al., 1982; Mkwananzi et al., 1976; Molyneux, 1991; 

Thorne et al., 1979, 1981). 

Trypanosoma cruzi marinkellei, a espécie mais filogeneticamente relacionada 

com T. cruzi até o momento, é transmitida por triatomíneos do gênero Cavernicola, 

e, aparentemente, é restrita a morcegos da família Phyllostomidae (Cavazzana et al., 

2010; Marinkelle, 1977, 1982b). Infecções de células “in vitro” mostraram que T. c. 

marinkellei desenvolve-se em células de diversos mamíferos, da mesma forma que T. 

cruzi (Cavazzana et al., 2010; Franzen et al., 2012). Por outro lado, T. c. marinkellei 

foi descrito como uma espécie distinta, com base em características biológicas, 
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bioquímicas, imunológicas e moleculares (Baker et al., 1978; Barnabé et al., 2003; 

Marinkelle, 1982a; Petry et al., 1986; Steindel et al., 1998; Tibayrenc, Le Ray, 1984) 

Porém, análises proteômicas comparando T. cruzi e T. c. marinkellei não 

conseguiram detectar diferenças entre os dois parasitas (Telleria et al., 2010). A 

comparação dos genomas de T. cruzi e T. c. marinkellei também demonstrou uma 

alta similaridade entre esses parasitas, com pequena redução de tamanho do genoma 

de T. c. marinkellei, coerente com menor expansão em várias famílias multigênicas 

(Franzen et al., 2012), corroborando a grande proximidade entre as duas espécies.  

Embora compartilhem muitos antígenos, T. c. marinkellei não parece conferir 

proteção contra uma infecção por T. cruzi. Estudos de imunização mostraram que 

camundongos infectados com T. c. marinkellei ou outro T. cruzi-like não são 

protegidos da infecção por T. cruzi (Marinkelle, 1982a, b; Nascentes et al., 2008, 

2010). 

Trypanosoma dionisii é outra espécie pertencente ao subgênero 

Schizotrypanum, filogeneticamente mais distante de T. cruzi. Na Europa e no 

Canadá, Cimex pipistrelli tem sido descrito como o vetor natural de T. dionisii e T. 

vespertilionis. O desenvolvimento destas duas espécies no vetor é semelhante ao de 

T. cruzi em triatomíneos (Bower, Woo, 1982; Gardner, Molyneux, 1988). Em 

morcegos, as formas amastigotas encontradas no músculo esquelético são muito 

parecidas com as de T. cruzi. Porém, além dos ninhos de amastigota, T. dionisii 

forma pseudocistos de formas epimastigotas, no coração, diafragma, músculo do 

esterno, mucosa intestinal e no ovário dos morcegos. Em cultura, o desenvolvimento 

de T. dionisii também foi similar ao de T. cruzi. O parasita tem a capacidade de 

invadir células não fagocíticas, utilizando, provavelmente, a mesma estratégia de T. 

cruzi. A capacidade de invadir células pode ser inibida com citocalasina ou pela morte 

dos parasitas por aquecimento (Baker et al., 1972; Baker, 1985; Glauert et al., 1982; 

Molyneux, 1991; Oliveira et al., 2009). 

 Trypanosoma erneyi, espécie recentemente descrita (Lima et al., 2012b) e 

proximamente relacionada com o grupo T. cruzi, T. c. marinkellei e T. dionisii, foi 

isolada de morcegos da família Molossidae, em Moçambique, África. Além da 

semelhança morfológica, T. erneyi é capaz de invadir e se desenvolver em células de 

mamíferos, característica exclusiva das espécies do subgênero Schizotrypanum. 

Assim como as demais espécies T. cruzi-like, T. erneyi não infecta camundongos 



12 

 

Balb/c, indicando possível restrição a morcegos. Até o momento, não se conhece o 

vetor de T. erneyi (Lima et al., 2012b).  

 Hemípteros das famílias Cimicidae (Cimex) e Polyctenidae são comumente 

associados com morcegos do Velho Mundo e espécies do gênero Cimex têm sido 

descritos como vetores de T. dionisii na Europa (Bower, Woo, 1981; Gardner, 

Molyneux, 1988). Assim, é possível que insetos dessas duas famílias sejam potenciais 

vetores de T. erneyi. Além disso, existem muitos ectoparasitas encontrados em 

morcegos (dípteros, carrapatos, ácaros e pulgas) que podem, provavelmente de forma 

mecânica, transmitir tripanosomas (Hoare, 1972; Molyneux, 1991). 

 

1.2.2.2 Clado T. rangeli-T. conorhini 

 

Estudos de relacionamento filogenético baseados em diversos genes têm 

demonstrado que o subclado T. rangeli-T. conorhini está mais proximamente 

relacionado às espécies do Subgênero Schizotrypanum do que a qualquer outro 

grupo (Hamilton et al., 2007, 2009; Lima et al., 2012b; 2013).  Trypanosoma cruzi e 

T. rangeli, além de compartilhar a mesma distribuição geográfica (são espécies 

restritas às Américas), infectam os mesmos vetores e hospedeiros mamíferos, sendo 

comuns as infecções mistas por ambos os parasitas. No entanto, as duas espécies 

apresentam diferenças morfológicas, bioquímicas e imunológicas, tanto no 

hospedeiro vertebrado como nos hemípteros vetores (Azambuja et al., 2005; Hoare, 

1972; Vallejo et al., 2009). 

Trypanosoma rangeli infecta uma ampla diversidade de hospedeiros 

vertebrados; incluindo humanos e mamíferos domésticos e silvestres das mais 

diversas ordens (Maia da Silva et al., 2007, 2009; Vallejo et al., 2009). Esse parasite 

ocorre na America Central e do Sul onde compartilha com T. cruzi os mesmos 

reservatórios e vetores, triatomíneos do gênero Rhodnius. Uma alta prevalência de 

infecções humanas tem sido reportada na América Central e noroeste de América do 

Sul (Brasil, Venezuela e Colômbia) (Botero et al., 2010; Calzada et al., 2010; Fraga et 

al., 2014; Salazar-Antón et al., 2009; Thekisoe et al., 2010). No Brasil, vários casos 

humanos tem sido encontrados na região do Amazônia (Coura et al., 1996) onde as 

infecções de mamíferos silvestres e triatomíneos são comuns (Maia da Silva et al., 

2004a, b, 2007; Miles et al., 1983). 
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Ao contrário de T. cruzi e T. brucei, T. rangeli não é patogênico para seus 

hospedeiros mamíferos, entretanto, pode ser patogênico para seus insetos vetores, 

dificultando, principalmente, o repasto sanguíneo e a ecdise do triatomíneo. T. 

rangeli é muito associado com espécies de triatomíneos do gênero Rhodnius; a 

transmissão inoculativa durante a alimentação foi demonstrada apenas para espécies 

deste gênero. Nas espécies do gênero Rhodnius T. rangeli se multiplica no intestino, 

posteriormente invade a hemolinfa e completa seu ciclo de desenvolvimento nas 

glândulas salivares, onde acontece a metaciclogenese (Azambuja et al., 2005; Vallejo 

et al., 2009). 

O subclado T. rangeli-T. conorhini é constituido por dois grandes grupos, um 

dos quais agrupa exclusivamente os isolados de T. rangeli, distribuídos em 5 

linhagens (A-E) que, aparentemente, não apresentam relação com os hospedeiros 

vertebrados. Estudos fitogeográficos comparados de isolados de T. rangeli e de seus 

vetores triatomíneos do gênero Rhodnius revelaram que as distintas linhagens de T. 

rangeli apresentam grande correlação com espécies dos diferentes complexos do 

gênero Rhodnius e com a região geográfica de origem (Maia da Silva et al., 2004a, b, 

2007, 2008; Urrea et al., 2011).  

Nosso grupo mostrou, pela primeira vez, com base em análises morfológicas, 

biológicas e filogenéticas, a presença de T. rangeli em morcegos capturados no Brazil. 

A genotipagem baseada no gene SL revelou a presença nesses hospedeiros de isolados 

das linhagens A e de uma nova linhagem (TrE) (Maia da Silva et al., 2009). T. rangeli 

foi detectado em infecções mistas com T. cruzi e T. c. marinkellei no Brasil, Panamá e 

Colômbia (Cottontail et al., 2009; Lisboa et al., 2008; Ramírez et al., 2012). 

 Estudos baseados em sequências de ITS rDNA, genes de spliced leader e de 

Catepsina L identificaram 5 linhagens (TrA-TrE) de T. rangeli. As linhagens TrA, 

TrB, TrC e TrE foram estreitamente associadas com Rhodnius prolixus, Rhodnius 

brethesi, Rhodnius pallescens e Rhodnius picitpes respectivamente (Maia da Silva et 

al., 2004a, b, 2007, 2008; Ortiz et al., 2009; Vallejo et al., 2009).  

O complexo R. pallescens compreende R. pallescens, R. colombiensis e R. 

ecuatoriensis, distribuídos a oeste dos Andes, na América Central e norte e noroeste 

da América do Sul. O complexo R. brethesi é constituído por R. brethesi, R. pictipes, 

R. amazonicus e R. stali, espécies comuns na Amazônia. O complexo R. prolixus é o 

mais amplamente distribuído, sendo formado por R. prolixus, R. robustus, R. 

neglectus, R. nasutus, R. domesticus e R. neivai (Gaunt, Miles, 2000; Monteiro et al., 
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2000, 2003). Isolados da linhagem A (TrA) são da Venezuela, Colômbia, Honduras, 

Guatemala e Brasil; associados ao complexo R. prolixus. A linhagem B incluiu 

exclusivamente isolados brasileiros de humanos, triatomíneos e animais silvestres da 

região amazônica, e o vetor implicado é R. brethesi. A Linhagem C foi formada por 

isolados do complexo R. pallescens, obtidos na Colômbia e Panamá, e isolados 

humanos da América Central (Panamá, Costa Rica e El Salvador) (Maia da Silva et 

al., 2004, 2007). 

O segundo grupo do clado T. rangeli-T. conorhini é formado por T. conorhini, 

T. vespertilionis (isolado de morcego europeu, transmitido por cimicídeos) e 

tripanossomas de primatas, carnívoros e morcegos africanos, cujos ciclos de vida e 

vetores são ainda desconhecidos (Hamilton et al., 2009; Lima et al., 2013).  

T. conorhini é um parasita de rato doméstico não patogênico e cosmopolita, 

que se multiplica no sangue, sendo transmitido de forma contaminativa por 

Triatoma rubrofasciata, a única espécie de triatomíneo com ampla distribuição em 

regiões tropicais de diferentes continentes, aparentemente originária das Américas 

(Hypsa et al., 2002). Essa espécie foi descrita em primatas e em T. rubrofasciata na 

Ásia e, em infecções experimentais, foi capaz de infectar primatas neotropicais 

(Deane et al., 1986; Deane, Deane, 1961). 

 

1.2.3 Clado T. lewisi 

 

O clado T. lewisi corresponde ao subgênero Herpetosoma que compreende 

tripanosomas que parasitam as ordens Rodentia e Lagomorpha. Está representado 

pela espécie tipo T. lewisi, um parasita cosmopolita de rato doméstico. Os parasitas 

deste clado têm sido isolados principalmente de roedores e são transmitidos por 

pulgas que parecem guardar uma grande especificidade pelo hospedeiro vertebrado 

(Hoare, 1972). Macacos foram encontrados infectados por estes parasitas no Brasil 

(Maia da Silva et al., 2010).  

Estudos recentes detectaram infecções humanas por T. lewisi na Ásia e África, 

sendo estas, aparentemente, infecções oportunistas em crianças imunodeprimidas; o 

aumento do número de casos levou essa espécie a ser considerada como um patógeno 

emergente para humanos (Truc et al., 2012). 

Com as novas descobertas de tripanosomas de mamíferos australianos, 

observou-se a formação de um novo clado composto por tripanossomas de 
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marsupiais (T. copemani e T. gilleti) e de carnívoros da Europa (T. pestanai) e do 

Brasil (T. caninnum) (Austen et al., 2009; Madeira et al., 2009, 2014; Mclnnes et al., 

2011). Análises filogenéticas utilizando sequencias do gene gGAPDH posicionaram 

este clado próximo do clado T. lewisi (Hamilton et al., 2011; Lima et al., 2013). 

 

1.2.4 Clado T. theileri 

 

O subgênero Megatrypanum, com a espécie-tipo T. theileri, compreende 

tripanossomas isolados principalmente de ruminantes (ordem Artiodactyla).  São 

parasitas com distribuição mundial e bastante prevalentes em bovinos, bubalinos, 

ovinos, cervídeos e antílopes.  As espécies deste grupo, embora muito relacionadas, 

apresentam significativa especificidade pela espécie do hospedeiro vertebrado.  Esse 

grupo tem moscas hematófagas das famílias Tabanidae e Hippoboscidae como seus 

principais vetores (García et al., 2011a, b; Hamilton et al., 2009; Hatama et al., 2007;  

Rodrigues et al., 2006). 

O subgênero Megatrypanum foi revisto por Rodrigues et al. (2006) e García et 

al. (2011a, b), após análise de um grande número de isolados utilizando diversos 

genes. A polifilia desse grupo foi demonstrada e o clado T. theileri, formado por T. 

theileri e espécies relacionadas (T. theileri-like), que parasitam exclusivamente 

ungulados da ordem Artiodactyla, foi então proposto para validar esse subgênero. 

(Hamilton et al., 2004, 2007; Rodrigues et al., 2006).  

O subclado T. cyclops (grupo irmão do clado T. theileri), contém 

tripanossomas encontrados em primatas na Ásia, marsupiais e sanguessugas 

terrestres na Austrália (Hamilton et al., 2005a, 2007).  

 

1.2.5 Clados de tripanossomas de aves, lagartos e crocodilianos  

 

O clado T. avium / T. corvi inclui a maioria dos isolados de aves, exceto T. 

bennetti (Votýpka et al., 2002, 2004, 2012) que, juntamente com os clados de 

isolados de serpentes e lagartos (tripanossomas de répteis) (Viola et al., 2008, 

2009b) ainda requerem estudos mais abrangentes (análises de um maior número de 

isolados, de diversos hospedeiros e origens geográficas) que permitam elucidar as 
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relações filogenéticas e o posicionamento desses grupos em relação aos outros clados 

de tripanossomas.  

O Clado de tripanossomas de crocodilianos tem T. grayi, parasita de 

crocodilos africanos (Crocodilus niloticus), transmitidos por tsé-tsé, como espécie de 

referência. Na África, Crocodylus niloticos, Crocodilus cataphractus e Osteolaemus 

tetraspis são parasitados por tripanossomas. Entre os crocodilos africanos a 

prevalência de infecção por tripanossomas é de ~ 80% (Hoare, 1929, 1931).   

Trypanosoma grayi teve seu ciclo de desenvolvimento completamente 

descrito, tanto nos crocodilos quanto nas tsé-tsés. Esse é o único tripanossoma 

demonstradamente transmitido por tsé-tsé que não pertence a Secção Salivaria, que 

contém apenas parasitas de mamíferos. Entretanto, em T. grayi, a transmissão não 

ocorre por inoculação, mas sim de forma contaminativa, por deposição de fezes 

contaminadas na boca e por ingestão das próprias moscas pelos crocodilos. As fezes 

das moscas contêm os tripomastigotas metacíclicos que penetram via mucosa, caem 

na corrente sanguínea dos crocodilos e diferenciam-se em tripomastigotas 

sanguíneos. As infecções podem persistir por mais de dois anos com baixas 

parasitemias, sem causar qualquer efeito patogênico. As formas tripomastigotas de T. 

grayi são raras no sangue periférico dos crocodilos e não foram observadas em 

multiplicação (Hoare, 1929, 1931).  

No Brasil, foram encontrados tripanossomas parasitando Caiman crocodilus, 

Caiman yacare (Lainson, 1977; Viola et al., 2008) e Melanosuchus niger (Fermino et 

al., 2013). Esses tripanossomas se posicionaram nas árvores filogenéticas junto com 

isolados de crocodilos africanos e de moscas tsé-tsé classificados como T. grayi, 

formando um clado denominado “Crocodilian” (Fermino et al., 2013; Hamilton et al., 

2004, 2007, 2009; Stevens et al., 2001; Viola et al., 2009a). Não são conhecidos os 

vetores de tripanossomas de crocodilianos na América do Sul, onde não existem 

moscas tsé-tsé, vetores de T. grayi na África 

 

1.2.6 Clado Aquático  

 

O clado Aquático é formado por tripanossomas de vertebrados aquáticos, 

principalmente peixes e anfíbios, incluindo um isolado de ornitorrinco e um isolado 

de tartaruga (Stevens et al., 2001). A inclusão de novos isolados de anuros nas 

análises filogenéticas sugere a subdivisão do clado Aquático em dois grupos, um deles 



17 

 

formado predominantemente por tripanossomas de peixes e o outro por 

tripanossomas de anuros (Ferreira et al., 2007, 2008; Hamilton et al., 2005a, 2007). 

As espécies d0 clado Aquático são transmitidas por sanguessugas, como 

demonstradas para espécies que infectam peixes, tartarugas e serpentes aquáticas, e 

anuros (Ferreira et al., 2007, 2008; Hayes et al., 2014; Jakes et al., 2001; Stevens et 

al., 2001; Viola et al., 2009b; ). Porém, tripanossomas de anuros também podem ser 

transmitidos por moscas e mosquitos hematófagos (flebotomíneos e culicídeos) 

(Ferreira et al., 2008). 

 

1.3 Genes tradicionalmente utilizados em análises filogenéticas de tripanossomas: 

SSU rRNA e gGAPDH 

 

Devido à presença universal e função essencial em todos os organismos 

conhecidos, os genes ribossômicos podem ser empregados para inferir 

relacionamentos filogenéticos e analisar a história evolutiva de muitos organismos. 

Nos tripanossomatídeos, a utilização desses genes tem permitido inferir 

relacionamentos filogenéticos entre espécies de diferentes gêneros refletindo a 

história evolutiva dessa família de parasitas. Diferentes graus de conservação entre as 

regiões que compõem o cistron ribossômico permitem que regiões específicas dos 

genes rRNA sejam utilizadas na identificação de gêneros, espécies e genótipos de 

tripanossomatídeos. As análises baseadas em sequências destes genes têm gerado 

reconstruções filogenéticas confiáveis devido à inclusão de um grande número de 

táxons. Até o momento, esse é o gene com maior número de sequências depositadas 

em bancos de dados. 

A estrutura do DNA ribossômico (rDNA) dos tripanossomatídeos compreende 

unidades de repetição composta por uma unidade de transcrição (cistrons 

ribossômicos, figura 1) e um espaçador intergênico (IGS), que se repete “in tandem” 

mais de 100 vezes no genoma. Esses genes são transcritos como um pré-rRNA que é 

então processado em 3 moléculas altamente conservadas de RNA maduros 

denominadas, segundo a sua velocidade de sedimentação: 18S (SSU ou subunidade 

menor), 5,8S e 24S (LSU, subunidade maior).  A subunidade maior nos 

tripanossomatídeos é constituída por duas moléculas de alto peso molecular (24Sα e 

24Sβ) e por quatro subunidades de rRNAs de baixo peso molecular: S1, S2, S4 e S6. A 

subunidade S1 separa as subunidades 24Sα e 24Sβ, enquanto S2, S4 e S6 se 
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encontram na extremidade 5’ da subunidade 24Sβ. Estas três moléculas (18S, 5,8S e 

24S) são separadas por regiões transcritas, com grau de conservação intermediário, 

denominadas de espaçadores internos transcritos (ITS) (Hernández et al., 1990; 

Sogin et al., 1986). 

 

Figura 1. Representação esquemática do cistron ribossômico de rRNAs precursores de 

tripanossomatídeos. 

 

Sequências obtidas em diversos estudos tem demonstrado que a subunidade 

menor (SSU) é formada por oito regiões universalmente conservadas (U1-U8), 

flanqueadas por regiões variáveis (V1-V9). Esse conjunto de regiões mais ou menos 

consevadas permite, simultaneamente, alinhamentos bastante confiáveis com poder 

de resolver relacionamentos entre organismos distantes assim como entre espécies 

muito relacionadas. Fragmentos da SSU rRNA que compreendem as regiões V7-V8 

foram adotados como marcadores para análises de DNA barcoding e para inferir 

filogenias de tripanossomatídeos. Análises baseadas nas diversas regiões do cistron 

ribossômico têm permitido inferir diversos níveis de relacionamento entre 

organismos. Os espaçadores IGS e ITS, ao contrário da região SSU e LSU, são muito 

variáveis, com alto grau de polimorfismo inclusive entre isolados da mesma espécie 

(Fermino et al., 2013; Ferreira et al., 2008; Lima et al., 2012a, 2013; Maia da Silva et 

al., 2004b, Rodrigues et al., 2006; Viola et al., 2009b). 

 A enzima gGAPDH (Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase glicossomal) 

partcipa da glicólise, via metabólica que, nos parasitas da família Trypanosomatidae, 

ocorre em uma organela especializada chamada glicossoma, sendo essencial aos 

cinetoplastídeos. Na família Trypanosomatidae, a enzima gGAPDH é codificada por 

dois genes idênticos dispostos em tandem. Além da versão glicossomal, existe uma 

cópia de outro gene que codifica uma isoforma citoplasmática da enzima (cGAPDH) 

(Figura 2). Existem evidências de que o gene que codifica a isoforma citoplamática 
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(cGAPDH) foi adquirida por transferência horizontal, provavelmente de uma espécie 

de Euglena, enquanto que os genes que codificam para gGAPDH são provenientes de 

um ancestral comum dos cinetoplastídeos (Hannaert et al., 1998).  

Os genes de gGAPDH são bastante conservados entre os tripanossomatídeos, o 

que propicia alinhamentos múltiplos bastante confiáveis com pouca variação de 

tamanho, sem “gaps” ou regiões ambíguas. Estas características permitem que o gene 

inteiro possa ser empregado em análises filogenéticas de organismos muito distantes. 

 

Figura 2. Representação esquemática dos genes GAPDH e modelo estrutural de sua proteína. 

 

Resultados obtidos utilizando sequências do gene gGAPDH para inferir 

relações filogenéticas entre tripanossomas apresentaram grande congruência com os 

resultados obtidos em análises similares utilizando o gene SSU rRNA (Hamilton et 

al., 2004). Depois do gene SSU rRNA, o gene gGAPDH é o mais utilizado (em 

análises individuais e/ou combinadas) em estudos evolutivos da família 

Trypanosomatidae. Análises filogenéticas baseadas em sequências concatenadas de 

gGAPDH e SSU rRNA têm gerado topologias muito robustas e, assim, tem sido as 

mais utilizadas para o posicionamento de novas espécies e nas inferências de 

hipóteses sobre a história evolutiva dos tripanossomas (Fermino et al., 2013; 

Hamilton et al., 2004, 2005a, b, 2007, 2009; Lima et al., 2012a, 2013; Viola et al., 

2009a, b).  

 

1.4 A enzima prolina racemase 

 

Prolina racemase (PRAC) pertence ao grupo das aminoácido-racemases, 

enzimas que interconvertem L e D-aminoácidos e que são classificadas em dois 
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grandes grupos: o das atividades independentes de piridoxal 5’-fosfato (PLP) e o das 

dependentes desse co-fator. Prolina, Alanina, Glutamato e Aspartato racemases, 

juntamente com Diaminopimelato-Epimerase e Hidroxiprolina-2-Epimerase 

(HyPRE) são enzimas cuja atividade independe de PLP. Enquanto racemases atuam 

bidirecionalmente, interconvertendo L e D aminoácidos, epimerases apenas 

catalizam a conversão de L a D-aminoácidos. Aminoácido-racemases têm sido 

associadas a importantes funções metabólicas, nutricionais e imunológicas (Coatnoan 

et al., 2009; Goytia et al., 2007; Yoshimura, Esak, 2003) e descritas em uma ampla 

variedade de bactérias, realizando reações de racemização ou processos similares 

como a epimerização (Fitzpatrick et al., 2008; Goytia et al., 2007; Visser et al., 2012). 

Estudos em diferentes bactérias, incluindo Listeria monocytogenes e Staphylococcus 

spp., associam a atividade de alanina e glutamato racemases à presença de D-

aminoácidos nos componentes da parede celular bacteriana, conferindo proteção 

contra os mecanismos proteolíticos e as defesas imunes dos hospedeiros (Coatnoan et 

al., 2009; MacArthur, Archibald 1984; Thompson et al., 1998).   

Prolina racemase (PRAC) foi originalmente descrita em 1957 em Clostridium 

sticklandii (Stadman, Elliott, 1957) e somente em 2000 a primeira PRAC de eucarioto 

foi descrita em T. cruzi (Reina-San-Martin et al., 2000). Mais recentemente, a 

enzima foi descrita em T. vivax (Chamond et al., 2009). Reconhece-se hoje que os 

genes da família PRAC/PRAC-like estão amplamente distribuídos em diferentes 

grupos de procariotos, sendo, porém, raros em eucariotos e que estes os adquiriram 

por transferência horizontal (HGT – Horizontal Gene Transfer) a partir de 

procariotos do grupo Firmicutes (Subclasse Clostridia) (Fitzpatrick et al., 2008; 

Visser et al., 2012).  Eventos de transferência horizontal representam um mecanismo 

evolutivo importante, participando na adaptação ao parasitismo e a nichos ecológicos 

especializados e contribuindo como fator de virulência e patogenicidade (Keeling, 

2009; Opperdoes, Michels, 2007). 

A atividade catalítica da PRAC depende principalmente de dois resíduos de 

cisteína (Cys88 e Cys236), sendo que a substituição de um deles pode abolir a atividade 

enzimática. Esses resíduos são importantes por transferirem prótons 

(desprotonação/reprotonação) para o carbono quiral (Cα) de ambos os enantiômeros 

(L-prolina/D-prolina), do que resulta a esteroinversão de configuração (Buschiazzo et 

al., 2006; Chamond et al., 2003; Goytia et al., 2007). Os dois resíduos de cisteína 

estão incorporados nos motivos MCGHNS e DRSPCGT (Figura 3), ambos tidos como 
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essenciais para a identificação de potenciais enzimas PRAC (Chamond et al., 2003; 

Goytia et al., 2007), mas que, entretanto, não permitem discriminar PRAC de 

Hidroxiprolina-2-Epimerase (HyPRE), enzima muito similar encontrada em 

bactérias patogênicas e incorretamente anotada como PRAC (Goytia et al., 2007). A 

comparação de sequências de TcPRACs e epimerases de bactérias permitiu identificar 

três sítios adicionais (R1, R2 e R3), envolvidos na especificidade ao substrato, para 

discriminar as duas proteínas. O primeiro e mais importante (R1) é o aminoácido 

fenilalanina, ausente em HyPRE e essencial para os contatos hidrofóbicos entre a 

PRAC e os átomos de carbono da prolina; a substituição desse resíduo resulta na 

perda da atividade da enzima (Goytia et al., 2007). Os outros dois resíduos estão 

posicionados muito próximos ao motivo DRSPCGT; R2 geralmente é uma cisteína, 

que pode ser substituída por leucina; e R3 conserva uma tirosina, que pode ser 

substituída por histidina. Essas substituições parecem não afetar a atividade 

enzimática e continuam fornecendo o ambiente hidrofóbico necessário para as 

interações entre a enzima e os ligantes do substrato (Goytia et al., 2007). 

 

 

Figura 3. Alinhamentos de sequências de proteínas PRAC (Prolina racemase) e Hypre (Hidroxiprolina-
2-Epimerases). Os motivos * (MCGH) e MIII estão coloridos em amarelo e verde, respectivamente. Os 
resíduos de catalíticos Cys estão coloridos em vermelho. R1, R2 e R3, elementos essenciais para a 
especificidade do substrato e para a discriminação de PRAC e Hypre, estão em verde (PRAC) ou azul 
(Hypre).  

 

Os tripanossomatídeos dependem de diferentes fontes de carbono, disponíveis 

em seus hospedeiros invertebrados e vertebrados, para a obtenção de energia.  No 

inseto vetor, por exemplo, aminoácidos como L-prolina e L-glutamina estão 

disponíveis na hemolinfa, sendo catabolizadas pelas formas dos tripanossomatídeos 

adaptadas ao inseto vetor, com uma forte preferência por L-prolina.  Esse aminoácido 

é considerado a principal fonte de energia desses protozoários em seus hospedeiros 

invertebrados, podendo também operar como molécula osmoreguladora e como sinal 
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de diferenciação para formas infectantes (Bringaud et al., 2006; Contreras et al., 

1985; Kollien et al., 2001).  

No hospedeiro vertebrado, T. brucei e T. cruzi tem uma preferência por 

glicose, a fonte de carbono mais abundante no sangue (Lamour et al., 2005). 

Entretanto, estudos recentes demonstraram a importância de L-prolina em todo o 

ciclo de vida do parasita, não apenas para as formas presentes no vetor, mas também 

para os estágios do parasita que se desenvolvem nos hospedeiros vertebrados 

(Bringaud et al., 2006). Capturada por sistema de transporte, L-prolina fornece 

energia para as formas metacíclicas nos processos de invasão celular e também 

protege o parasita das espécies reativas de oxigeno como peróxido de hidrogênio e 

oxido nítrico (Magdaleno et al., 2009; Martins et al., 2010; Sayé et al., 2014). 

Desde a descoberta de PRAC em T. cruzi (Reina-San Martin et al., 2000), os 

estudos sobre a enzima baseiam-se na cepa CL-Brener de T. cruzi. A pesquisa de 

genes PRAC no genoma de T. cruzi CL-Brener identificou dois genes codificando 

duas isoformas, ambas essenciais para a viabilidade e expressas diferencialmente 

durante o desenvolvimento do parasita: TcPRACA (45KDa), isoforma secretada por 

tripomastigotas metacíclicos e sanguíneos; e TcPRACB (39kDa), uma proteína 

intracelular de epimastigotas. As duas enzimas compartilham 96% de identidade, 

diferindo, entretanto, nas propriedades cinéticas relevantes para a atividade catalítica 

e pela presença de um peptídeo sinal exclusivamente em TcPRACA, que é a isoforma 

secretada (Chamond et al., 2003, 2005). Evidência obtida com a utilização de 

inibidores de TcPRAC indica a enzima como potencial alvo quimioterapêutico da 

Doença de Chagas (Coutinho et al., 2009; Conti et al., 2011; Benerman et al., 2013). 

Diversos estudos apontam para múltiplos papéis das enzimas PRAC em T. 

cruzi e as duas isoformas são essenciais para o ciclo de vida do parasita. Enquanto a 

supressão dos genes compromete severamente a viabilidade do parasita, a 

superexpressão acelera a metaciclogênese e, consequentemente, aumenta a virulência 

do parasita (Chamond et al., 2003). Foi também observado que a PRAC secretada 

induz maior resposta proliferativa de linfócitos B (Buschiazzo et al., 2006; Chamond 

et al., 2005; Reina-San Martin et al., 2000), resposta esta inespecífica, que retarda os 

mecanismos efetores do sistema imune, favorecendo a evasão do sistema imune e a 

persistência do parasita.  TcPRAC também ativa a produção de IL-10, uma citocina 

que aumenta a suscetibilidade do hospedeiro à infecção pelo T. cruzi, aumentando 

assim a virulência do parasita (Bryan, Norris, 2010; Chamond et al., 2003, 2005; 
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Reina-San-Martin et al., 2000).  Nesse sentido, estudos demonstraram que o 

tratamento de macrófagos com TcPRAC recombinante induz a secreção de um fator 

solúvel que promove a proliferação de células B (Spera et al., 2013).  De forma 

semelhante às paredes bacterianas, também foi sugerido que TcPRACs participam na 

adição de D-aminoácidos em proteínas ou peptídeos, o que gera parasitas menos 

imunogênicos e proporcionam resistência contra os mecanismos proteolíticos do 

hospedeiro (Coatnoan et al., 2009; Reina-San-Martin et al., 2000). 

O gene TvPRAC, que codifica a prolina racemase em T. vivax, um parasita que 

se multiplica extracelularmente na corrente sanguínea, em compartimentos teciduais 

e no Sistema Nervoso Central (Batista et al., 2013; D’Archivio et al., 2013; Galiza et 

al., 2011; Whitelaw et al., 1988), foi descrito como um gene de cópia única sem 

peptídeo sinal (Chamond et al., 2009). A PRAC de T. vivax mantém características e 

parâmetros cinéticos comparáveis às da PRAC de T. cruzi (Chamond et al., 2009) e 

exibe também atividade mitogênica sobre células B, esta última caracterizada em 

experimentos in vitro e in vivo utilizando proteínas recombinantes. Experimentos in 

vivo indicaram incremento do número de células B uma semana pós-infecção e, 

também, altos títulos de anticorpos no soro de camundongos (Chamond et al., 2009).  

Portanto, TvPRAC apresenta propriedades mitogênicas similares às de TcPRAC de T. 

cruzi (Chamond et al., 2009), apesar da ausência de peptídeo sinal para secreção. 

Esses estudos levaram às hipóteses de que TvPRAC seja secretada via bolso flagelar 

e/ou liberada com a morte do parasita (Chamond et al., 2009). 

Estudos imunológicos e bioquímicos demonstraram que TcPRAC (T. cruzi) e 

TvPRAC (T. vivax) exibem atividade de racemase e são agentes mitogênicos de 

células B, induzindo ativação policlonal que resulta no retardo da resposta imune 

específica para antígenos do parasita, concomitantemente com o aumento da 

parasitemia na fase inicial da infecção (Buschiazzo et al, 2006; Etienne et al., 2005, 

2009; Reina-San-Martin et al., 2000). 

Estudos genômicos revelaram que o lócus dos genes PRAC é bem conservado 

nos genomas de T. cruzi e T. vivax, mantendo, portanto, alto grau de sintenia entre 

essas duas espécies de tripanossomas filogeneticamente distantes. Não foram 

encontradas cópias de PRAC nos genomas de outros tripanossomas africanos (T. 

brucei e T. evansi) e apenas um pseudogene foi encontrado em T. congolense 

(Chamond et al., 2009). Nas espécies de Leishmania estudadas (L. major, L. 
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brazilensis e L. infantum), o gene PRAC não foi encontrado (Chamond et al., 2003, 

2009). 
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Conclusões: Enzimas PRAC de T. cruzi e T. vivax são potenciais mitógenos de 

células B que retardam respostas imunes específicas através da proliferação não 

específica de células B, mascarando as respostas efetivas e permitindo a evasão do 

parasita das defesas dos hospedeiros.  Essas enzimas têm sido relacionadas ao 

metabolismo e a progressão da doença.  Neste estudo, além de estudar homólogos de 

PRAC dos patógenos T. cruzi e T. vivax, foram identificados homólogos de TryPRAC 

nos genomas de 11 espécies de tripanossomas de mamíferos, répteis (cobra e 

crocodilo) e anuro.  Homólogos de TryPRAC foram identificados em ambas espécies, 

generalistas e que infecctam humanos, e em espécies que mostram alta restrição ao 

hospedeiro vertebrado assim como patógenos e não patógenos, com diferentes ciclos 

de vida em hospedeiros vertebrados e vetores.  T. brucei ssp., T. evansi  e T. 

congolense foram as únicas espécies com genomas disponíveis que não apresentaram 

o gene PRAC.  O entendimento da diversidade e história evolutiva de genes 

codificando enzimas PRAC em uma ampla variedade de espécies, distantes e 

estreitamente relacionadas, é muito útil na compreensão do papel das enzimas PRAC 

no vetor, nas interações do parasita com o hospedeiro vertebrado, na evasão das 

defesas do hospedeiro e na evolução da virulência e patogenicidade dentro do gênero 

Trypanosoma. 

Inferências filogenéticas utilizando homólogos TryPRAC foram congruentes 

com as relações reconhecidas dentro do gênero Trypanosoma, com genes 

compartilhando uma origem comum evoluindo para se tornar espécies e genótipos 

específicos. Devido à presença de um homólogo de PRAC em um tripanossoma de 

anuro, que é basal na filogenia do gênero, e a ausência de PRAC em outros 

tripanossomatídeos, bodonídeos e euglenídeos, somada à alta sintenia do loci PRAC, 

nós sugerimos que o ancestral dos tripanossomas recebeu esse gene procariótico 

através de uma única transferência horizontal de uma bactéria. Nossa análise 

abrangente da família PRAC-like de procariotos e eucariotos revelou que os genes 

TryPRAC são proximamente relacionados às sequências PRAC de Gemella spp. 

(Firmicutes: Bacilli). 

Nossas análises demonstraram que homólogos TryPRAC são ubíquos no 

gênero Trypanosoma e que a maior parte das espécies possuem uma única cópia por 

genoma haploide em um lócus altamente sintênico. Polimorfismos de genes PRAC 
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são importantes para genotipagem de T. cruzi e identificação de isolados híbridos.  

Todas as TryPRACs putativas encontradas podem ser expressas como racemases 

funcionais, excetuando T. rangeli  em que encontra-se somente um pseudogene. 

Contudo, esses genes evoluíram em paralelo entre linhagens dentro destas espécies 

como demonstrado para as DTUs de T. cruzi. Os resultados revelaram pelo menos 

uma nova PRAC putativa homóloga para cada nova espécie de tripanossoma incluída 

neste estudo. Contudo, mais análises são necessárias para avaliar a expressão, 

atividade enzimática e algum envolvimento de novas enzimas TryPRAC putativas no 

ciclo de vida, estratégias de infecção e mecanismos de patogenicidade, virulência e 

evasão imune do hospedeiro de varias espécies de tripanossomas. 
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