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RESUMO  

 

Giardia lamblia é um protozoário intestinal que tem a capacidade de infectar um 

amplo espectro de hospedeiros mamíferos, inclusive o homem, causando uma 

doença chamada giardíase que é principal causa de diarreia não viral entre homens 

e animais domésticos. Os medicamentos atualmente utilizados não apresentam 100 

% de eficácia, pois existem casos de cepas resistentes. Nesse contexto, a busca por 

novos alvos para o desenvolvimento quimioterápicos com atividade antiparasitária é 

de extrema relevância. As peptidases são potenciais alvos para a produção de 

novos fármacos, visto que desempenham uma série de funções vitais para 

parasitos, e pouco se sabe sobre essas peptidases em G. lamblia. Nesse projeto, 

analisamos a atividade proteolítica do parasito utilizando técnicas bioquímicas, com 

o objetivo de isolar e caracterizar as peptidases presentes na fração solúvel do 

parasito. Através das técnicas de zimografia e ensaios com substrato fluorogênico 

em solução detectamos a presença de metalo, serino e cisteíno peptidases ativas 

em pH 10. Os resultados gerados nesse estudo fornecem informações para uma 

melhor compreensão das enzimas proteolíticas de G. lamblia, e abre perspectivas 

de explorar as peptidases para o desenho de novos fármacos para o tratamento da 

giardíase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chaves: Peptidases, Giardia lamblia, extrato proteico, atividade 

proteolítica. 
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ABSTRACT 

 

Giardia lamblia is an intestinal protozoan parasite that infects several mammals 

hosts, including humans and causes a disease named giardiasis that is considered 

the main cause of nonviral diarrhea in humans and domestic animals. Current drug 

therapy is not 100% effective and resistant strains have been reported. In this regard, 

new targets for antiparasitic chemotherapy are urgently needed. Peptidases are 

increasingly being seen as potential targets for development of new therapeutics, 

since these molecules are involved in various parasitic mechanisms. Nevertheless, 

little is known about peptidases in G. lamblia. So, in this work, we aimed to identify 

and characterized the proteolytic activity in soluble parasite extract using biochemical 

techniques. Metallo, serine and cysteine peptidases were detected using gelatin 

zymography and fluorogenic peptide substrate assays at pH 10. Our results provide 

information for better understanding the proteolytic enzymes in G. lamblia and can 

open perspectives to explore peptidases for design new drugs for treatment of 

giardiasis.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O Parasito  

Giardia lamblia é um protozoário intestinal que tem a capacidade de infectar 

um amplo espectro de hospedeiros mamíferos, inclusive o homem, causando a 

doença chamada giardíase. É considerada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) uma doença negligenciada, sendo mais prevalente em países em 

desenvolvimento, onde a falta de saneamento básico e as precárias condições 

sanitárias favorecem a disseminação da doença (SAVIOLI, SMITH & THOMPSON, 

2006).  

A primeira observação de Giardia spp foi descrita em 1681 por Antonie Van 

Leeuwenhoek, ao analisar suas próprias fezes com o auxílio de um microscópio 

(DOBELL, 1920). Todavia,em 1859, Lamb descreveu de forma detalhada o parasito. 

Posteriormente, outros estudiosos nomearam Giardia como gênero e em 

homenagem a Lamb, foi convencionado o nome de Giardia lamblia (sinônima de G. 

duodenalis e G. intestinalis) (ADAM, 2001). O parasito pertence ao reino Excavata, 

supergrupo Metamonada, classe Fornicata, ordem Diplomonadida, família Giardiinae 

e gênero Giardia (ADL et al., 2012). Cavalier-Smith (2013) propôs uma alteração na 

taxonomia, conforme a modificação o protozoário pertence ao filo Loukozoa, subfilo 

Metamonada, superclasse Fornicata, classe Eopharyngea, ordem Diplomonadida, 

subordem Giardiina e família Giardiidae (CAVALIER-SMITH, 2013).  

Atualmente, são descritas seis espécies de Giardia, são elas: G. ardeae 

(NOLLER, 1920) e G. psittaci (ERLANDSEN & BEMRICK, 1987) (ambas isoladas de 

aves), G. muris e G. microti (isoladas de roedores) (BENSON, 1908), G. agilis 

(isolada de anfíbio) (KUNSTLER, 1882) e G. lamblia (isolada de mamíferos) 

(DAVAINE, 1875). Baseado nas análises de sequências gênicas, G. lamblia 

apresenta sete genótipo/assemblages que vão de A-H, variando de acordo com a 

especificidade pelo hospedeiro (MONIS et al., 1999; THOMPSON, HOPKING & 

HOMAN, 2000). Os genótipos A e B são considerados potencialmente zoonóticos, 

pois infectam humanos e outros hospedeiros mamíferos, incluindo animais 

domésticos (cães e gatos). Além disso, os genótipos A e B ainda são subdivididos 

em A-I a A-IV e B-I a B-IV. Em humanos são encontrados A-II, B-III e B-IV e em 

animais A-III, A-IV, B-I e B-II. A subdivisão A-I pode ser encontrada tanto em 
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humanos como em animais (MONIS et al., 2003). Em relação aos demais genótipos, 

C e D são encontrados em cães e o genótipo E é descrito em animais de produção 

(bovinos, porcos, caprinos e ovelhas). Por sua vez, o genótipo F em felinos, o G em 

roedores e o genótipo H em mamíferos aquáticos (CACCIÒ, LALLE & SVARD, 

2018). Entretanto, estudos recentes vêm demonstrando a infecção de alguns 

genótipos em hospedeiros que transcendem a classificação (COLLI et al., 2015; 

DURIGAN et al., 2014; SILVA, 2017).  

G. lamblia é um dos parasitos intestinais do homem mais prevalentes, sendo 

descrito como a principal causa de diarreia não viral entre homens e animais 

domésticos (FENG & XIAO, 2011). Crianças fazem parte do grupo mais susceptível 

à infecção, principalmente, as que frequentam creches e escolas (THOMPSON, 

2000).  

Giardia é um microrganismo unicelular eucarioto que presenta duas formas 

evolutivas: trofozoíta, que é a forma móvel, e o cisto, a forma infectante (REY, 2008). 

O trofozoíta tem 8 flagelos (4 pares), formato piriforme, mede de 12 a 15 μm 

de comprimento e 6 a 8 μm de largura e apresenta simetria bilateral. Utilizam os 

flagelos para sua locomoção, os quais estão dispostos nas regiões anterior, latero-

posterior, caudal e ventral, sendo originados nos corpúsculos basais (REY, 2008) 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Imagem do trofozoíta de G. lamblia (Fonte: elaborada pelo autor). 
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Os axonemas dão sustentação ao parasito e na porção caudal são envolvidos 

pelos corpos funis, que são estruturas responsáveis pela flexão do parasito (REY, 

2008). Em seu interior existem diversas organelas como núcleo, retículo 

endoplasmático, citoesqueleto, ribossomos, vacúolos lisossomais e periféricos 

localizados sob a membrana plasmática (GILLIN, REINER & MCCAFFERY, 1996). O 

complexo de Golgi é observado somente durante o processo de encistamento, onde 

é responsável pela formação da parede do cisto (PRUCCA & LUJAN, 2009). No 

citoplasma também observamos a presença de blefaroplastos, que são organelas 

que dão origem aos flagelos e ao axóstilo, que é uma estrutura fibrilar que se 

estende juntamente com os flagelos posteriores. Apresenta duas superfícies, a 

ventral e a dorsal. Na superfície ventral encontra-se o disco adesivo ou suctorial que 

participa da aderência à mucosa intestinal. Os trofozoítas são encontrados mais 

comumente no duodeno e nas porções proximais do jejuno, sendo eliminados junto 

às fezes diarreicas do indivíduo infectado (REY, 2008).  

A nutrição ocorre por meio de invaginações e prolongamentos da membrana 

do parasito, em um processo chamado pinocitose. A sua capacidade metabólica é 

pequena, e as enzimas responsáveis pelo metabolismo glicolítico encontram-se no 

citoplasma (REY, 2008). Não apresenta mitocôndrias e nem peroxissomas, mas 

possuem estruturas membranosas denominadas mitossomos (MARTI & HEHL, 

2003; SIMPSON et al., 2002). Essas organelas são similares às mitocôndrias, e 

apresentam uma maquinaria proteica para a biossíntese de Fe-S e produção de H2 

(TACHEZY, SANCHEZ & MULLER,  2001; TOVAR et al., 2003).  

Por sua vez, o cisto possui um formato elipsoide ou oval, medindo de 8 a 

12μm de comprimento e 7 a 10 μm de largura, envolto por uma parede de 

aproximadamente 0,3 µm de espessura (Figura 2). Essa parede confere resistência 

e proteção ao cisto em condições ambientais desfavoráveis, e é composta por 

fibrilas de beta- a 1-3 ligado N-acetilgalactosaminase (GalNAc) (SAMUELSON & 

ROBBINS, 2011). No interior do cisto estão presentes de dois a quatro núcleos 

(dependendo da fase de divisão nuclear), que podem ser localizados de forma 

irregular ou agrupados, os corpos basais, corpos medianos (estruturas visíveis) e os 

grânulos de glicogênio (REY, 2008) (Figura 2). Os discos adesivos e flagelos estão 

fragmentados e internalizados, não sendo visíveis neste estágio (ADAM, 2001; 

MANNING, ERLANDSEN & JARROLL, 1992).  
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Figura 2: Imagem do cisto de G. lamblia (Fonte: adaptado CDC). 

 

1.2 Ciclo Biológico 

A transmissão de Giardia ocorre por meio de água e alimentos contaminados, 

pela via fecal-oral (pelas mãos contaminadas não lavadas e/ou fômites que são 

levadas à boca) (CDC, 2017). Também pode ocorrer através de atividade sexual 

oral-genital e oral-anal (FAUBERT, 2000). A dose mínima infectante é de menos que 

dez cistos (REY, 2008).  

O ciclo biológico de Giardia spp inicia-se quando os cistos são liberados no 

meio ambiente contaminando água e alimentos, e esses quando são ingeridos pelo 

ser humano pode desenvolver a infecção. O cisto é uma estrutura resistente que 

passar pelo estômago e chegar ao duodeno, sofre o processo de excistação (CDC, 

2017). O pH ácido estomacal, temperatura corporal e a ação de enzimas 

proteolíticas irão sensibilizar e romper a parede cística, degradá-la e assim liberar os 

trofozoítas (BERNANDER, PALM & SVARD, 2001) (Figura 3). Um único cisto 

consegue liberar dois excizoítos, e estes vão se dividir sem que ocorra a duplicação 

do material genético, dando origem a quatro trofozoítas (CDC, 2017).  

O ambiente para a liberação do excizoíto é bem específico, já que esse 

estágio evolutivo do parasito não suportaria o pH ácido do estômago ou o baixo 

gradiente de lipídios e nutrientes do colón (LUJAN & TOUZ, 2003). Os trofozoítas 

que são liberados podem ficar na luz do duodeno ou aderidos à mucosa intestinal 

pelo disco adesivo. Quando se direcionam para cólon, passam pelo processo de 

encistação, que é a formação do cisto (CDC, 2017). O ambiente do colón não é ideal 

para o trofozoíto, já que existem poucos lipídios e o pH é mais alcalino (LUJAN & 

TOUZ, 2003). Em contrapartida, uma nova perspectiva foi lançada argumentando 
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que presença do trofozoíto no cólon já tornaria o ambiente em condições 

necessárias para desencadear a encistação, não sendo dependente do pH e 

gradiente lipídico (CERNIKOVA, FASO & HEHL, 2018). 

Na fase de encistamento as células apresentam organelas chamadas de 

vesículas periféricas, que permitem que ocorra a troca de material entre as células e 

o espaço extracelular e vice-versa. Na fase nomeada ‘kiss” ocorre a entrada de 

material nas vesículas periféricas, e na fase “fush” ocorre a eliminação de moléculas 

indesejadas do interior das vesículas (CERNIKOVA, FASO & HEHL, 2018).  

Os cistos formados são eliminados, geralmente nas fezes sólidas e de 

maneira intermitente (CDC, 2017). Essas formas evolutivas são resistentes e 

capazes de sobreviver no ambiente por longos períodos (FENG & XIAO, 2011; 

TRAVAILLÉ et al., 2016). Poucos cistos (10-100) são suficientes para iniciar uma 

nova infecção ou re-infecção. Os trofozoítos são observados em fezes diarreicas, 

entretanto, não são infectivos e sobrevivem por pouco tempo fora do hospedeiro 

(REY, 2008; VESY & PETERSON, 1999). 
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Figura 3: Ciclo Biológico de Giardia lamblia. (1) eliminação dos cistos e trofozoítas nas 
fezes; (2) ingestão de cistos; (3) processo de divisão; (4) trofozoíto formado; (5) 
encistamento e eliminação nas fezes (Fonte: adaptado CDC).  
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1.3 Manifestações Clínicas 

As manifestações clínicas de giardíase variam de acordo com o hospedeiro e 

a cepa de G. lamblia, desencadeando infecção assintomática ou sintomática (REY, 

2008). O estado nutricional, sistema imunológico, a composição da microbiota 

intestinal do hospedeiro são alguns dos fatores que interferem no estabelecimento e 

desenvolvimento da doença (CERTAD et al., 2017). 

As infecções, em sua maioria, são assintomáticas e autolimitadas, permitindo 

assim que o sistema imune do hospedeiro consiga combater o parasito. As 

infecções sintomáticas são mais frequentes quando o hospedeiro é 

imunocompetente ou criança (ORTEGA & ADAM, 1997). O espectro de 

manifestações clínicas da giardíase é bastante amplo. Podem ocorrer desde casos 

brandos, leves e transitórios de infecção intestinal até episódios com sinais clínicos 

severos. A sintomatologia inclui diarreia, mal-estar, flatulência, fezes gordurosas e 

fétidas, dores abdominais, náuseas e perda de peso (CANTEY et al., 2011). A 

manifestação mais comum da giardíase é a diarreia aguda, com duração de cinco a 

sete dias (FENOGLIO-PREISER et al., 2008), podendo esse quadro perdurar por até 

sete semanas. Em indivíduos desnutridos e em crianças, a infecção pode assumir 

um caráter crônico com um quadro de diarreia intensa (não sanguinolenta), perda de 

peso e distúrbios de absorção (BALLWEBER et al., 2010; PLUTZER, ONGERTH & 

KARANIS, 2010). Quando o indivíduo acometido for uma criança as consequências 

da doença podem ser mais severas, podendo levar a um retardo no crescimento, 

perda de peso aguda e atraso no desenvolvimento cognitivo (BERKMAN et al., 

2002). Além disso, sintomas extraintestinais da giardíase em seres humanos têm 

sido reportados, dentre os quais se destacam os dermatológicos (urticária, 

angioedema, dermatite atópica), articulares (artrite), oftalmológicos (perda de visão, 

uveíte, corioretinite) e urinários (uretrite) (CANTEY et al., 2011). 

Em casos de reinfecções, acredita-se que o hospedeiro consiga ter uma 

resposta mais branda a ação do parasito, mas não é adquirida imunidade contra a 

infecção (KOHLI et al., 2008). 

 

1.4 Patogenia 

Inicialmente, acreditava-se que a patogenia da giardíase estava diretamente 

relacionada com a colonização do intestino delgado. Um grande número de 
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trofozoítos aderidos na mucosa gera uma barreira física, dificultando a absorção 

nutricional, podendo levar à liberação de gordura nas fezes (esteatorreia) (NEVES et 

al., 2016). Além disso, as enterotoxinas que são liberadas pelo protozoário, também 

são descritas interferindo na absorção intestinal (COTTON, BEATTY & BURET, 

2011). 

Com excistamento, os trofozoítos migram com o auxílio de seus flagelos, até 

a superfície das microvilosidades do duodeno e do jejuno, onde se fixam aos 

enterócitos (FAUBERT, 2000). As lectinas presentes na superfície do parasito se 

ligam aos açucares dos enterócitos (GHOSH et al., 2001), danificando as 

microvilosidades do epitélio intestinal (FAUBERT, 2000). Os trofozoítos não são 

capazes de atravessar o epitélio, eles apenas permanecem no lúmen intestinal 

(KATZ & TAYLOR, 2001). 

A má absorção de gorduras faz com que a quantidade de lipídios livre no 

intestino seja mais elevada que o normal, podendo levar a síndrome diarreica 

persistente (MORKEN et al., 2009). A aderência e o desprendimento da Giardia spp. 

da parede intestinal causa deformidades nas membranas destas células, 

ocasionando o encurtamento das vilosidades (BURET, 2008). Essas 

microvilosidades sofrem também a ação de linfócitos T CD8+ que agem destruindo a 

célula e as junções entre elas, acentuando o quadro de diarreia (COTTON, BEATTY 

& BURET, 2011). A morte celular também pode ser dependente de caspase-3, que 

quando ativada pela ligação do parasito leva a apoptose, fazendo assim com que 

ocorra o aumento da permeabilidade da membrana, e consequente perda de função 

(CHIN et al., 2002). 

A resposta inflamatória gerada contra a Giardia spp. juntamente com a 

apoptose das vilosidades leva à renovação dos enterócitos. As novas células que 

irão compor o epitélio intestinal ainda não secretam as enzimas que desempenham 

o papel de absorção, fazendo assim com que ocorra a má absorção dos nutrientes 

pelo organismo (NEVES et al., 2016). 

O sistema imune tem papel fundamental na defesa do organismo contra a 

Giardia spp. (ECKMANN, 2003). O hospedeiro consegue combater a giardíase 

através do aumento da produção de imunoglobulinas para realizar a defesa contra o 

parasito. Quando isto ocorre, os pacientes evoluem para cura espontânea sem 

interferência medicamentosa (FAUBERT, 2000). Anticorpos IgG, IgA e IgM anti-
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Giardia já foram encontrados nos soros dos hospedeiros infectados, e esses estão 

envolvidos na ativação do sistema complemento que levam ao rompimento dos 

trofozoítos (FAUBERT, 2000). Acredita-se que a IgA interfere na ligação do 

trofozoíto à parede intestinal, impedindo assim o estabelecimento da infecção 

(NEVES et al., 2016).  

Os pacientes com hipogamaglobulinemia apresentam maior probabilidade de 

desenvolver a forma mais severa da giardíase, uma vez que eles não possuem uma 

resposta eficiente à infecção (SNIDER, SKEA & UNDERDOWN, 1988). 

Possivelmente, a resposta imune ao parasito acontece através da produção de IgA 

secretória por meio dos linfócitos B (o anticorpo possui diversas ações protetoras) 

(MESTECKY, RUSSELL & ELSON, 1999).  

A imunidade celular é capaz de proteger o organismo com reações de 

citotoxicidade anticorpo-dependente (ACDD) levando a destruição de trofozoítas e a 

proliferação de linfócitos T (NEVES et al., 2016). Outros mecanismos do sistema 

imunológico também são apontados como resposta imune do hospedeiro, como os 

peptídeos e produtos com atividade antimicrobiana como o oxido nítrico, são 

capazes de inibir o crescimento e a diferenciação do parasito (ECKMANN, 2003). 

A forma crônica da giardíase pode desencadear outros quadros como a 

Síndrome do Intestino Irritado (IBS) e a indigestão funcional. Os mecanismos que 

desencadeiam o estabelecimento desses distúrbios ainda não são bem elucidados 

(HALLIEZ & BURET, 2013). 

 

1.5 Epidemiologia 

A disseminação da giardíase está diretamente associada à falta de 

saneamento básico, uma vez que a via hídrica é uma das principais formas de 

transmissão (BALDURSSON & KARANIS, 2011). Contudo, apenas o saneamento 

adequado não é suficiente para a prevenção da giardíase (RAZZOLINI, DA SILVA 

SANTOS & BASTOS, 2010), pois existem outras vias de contaminação. As águas 

recreativas (piscinas públicas) podem veicular o parasito causando a infecção no 

trato intestinal (PIMENTEL et al., 2010). Um levantamento de dados nos Estados 

Unidos revelou que durante o período de 1971 a 2011 ocorreram diversos surtos de 

giardíase por contaminação hídrica, e desses 18,2 % ocorreram por meio de águas 

recreativas (ADAM et al., 2016). 
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Doenças diarreicas atingem por ano aproximadamente 1,7 bilhões de 

crianças, sendo a segunda causa de morte de crianças menores de cinco anos, 

podendo chegar a 525.000 mortes (WHO, 2017). A OMS estima que a incidência de 

giardíase seja de 500.000 novos casos por ano, e que 200.000 destes casos sejam 

assintomáticos (NETO et al., 2008). É uma doença amplamente distribuída pelo 

mundo, e sua ocorrência está ligada a pobreza e a falta de infraestrutura, como 

saneamento básico e água potável (SAVIOLI, SMITH & THOMPSON, 2006).  

A giardíase ocorre com mais frequência em crianças, pessoas que residem 

em asilos, creches ou outros locais fechados e em pessoas imunocomprometidas 

(SANTOS, 2008). Uma fração da população vive nessas condições de aglomeração, 

fazendo com que o parasito seja um risco à saúde pública (HÖRMAN et al, 2004) 

 Nos Estados Unidos, a giardíase é uma doença de notificação compulsória 

(PAINTER et al., 2015) e sua ocorrência gira em torno de 1,2 milhões de casos por 

ano (SCALLAN et al., 2011). É a doença parasitaria mais frequente nos Estados 

Unidos (PAINTER et al., 2015), e grande parte dos surtos são causados por água 

potável contaminada (CRAUN et al., 2010). Entre 2011 e 2012 foram relatados ao 

Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mais de 32 mil possíveis casos, 

sendo confirmados 98,8 % dos casos (PAINTER et al., 2015). 

 No Brasil, a notificação da doença não é compulsória, e a mesma só 

acontece quando ocorrem surtos da doença. Considera-se surto quando dois ou 

mais casos estão interligados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Estudos revelaram a 

existência de casos da giardíase em todas as cincos regiões brasileiras, e que na 

região Sudeste, por ser a mais populosa, encontram-se o maior número de casos 

reportados (COELHO et al., 2017a). 

Oliveira-Arbex e colaboradores (2016) realizaram uma pesquisa em uma 

creche no Estado de São Paulo com 123 crianças com idade entre 0 e 6 anos. Após 

a análise dos dados, foi demostrado que crianças mais novas e com famílias 

grandes tem maior chance de ter giardíase. Entre as crianças, 76,8 % viviam em 

casas com saneamento básico adequado, e a prevalência de infecção por G. lamblia 

nessa população foi de 21,9 % (OLIVEIRA-ARBEX et al., 2016). 

Em 2007, 218 crianças com quadro de diarreia aguda e desidratação severa 

foram atendidas em um hospital pediátrico no Rio de Janeiro. As amostras fecais 
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foram analisadas por meio de exame direto ou pelo método de Ritchie, e o resultado 

apontou a positividade de 4,7 % para G. lamblia (CARVALHO-COSTA et al., 2007). 

Uma pesquisa epidemiológica foi realizada em um território indígena 

localizado no estado de Minas Gerais. Amostras fecais de 2085 crianças entre 0 e 

12 anos foram analisadas por microscopia óptica. A prevalência de G. lamblia nas 

amostras analisadas foi de 18,4 %. A falta de condições de higiene pessoal e 

ausência de saneamento básico foram observadas no local de estudo (CARVALHO, 

2011). 

Krause (2009) analisou a prevalência e fatores associados à enteroparasitos 

em 273 pacientes HIV positivos atendidos pelo serviço de assistência em Pelotas no 

Rio Grande do Sul. As amostras foram submetidas ao método de centrífugo-

flutuação em solução de sulfato de zinco e analisadas no microscópio óptico. Os 

resultados mostraram que G. lamblia foi o protozoário mais encontrado, com 7,7 % 

de positividade (KRAUSE, 2009).  

Na mesorregião do Oeste Potiguar no Rio Grande do Norte, foi avaliada a 

presença de enteroparasitos em pacientes que utilizavam o serviço público de 

saúde. A pesquisa atingiu 16.246 pessoas, e as amostras coletadas foram 

processadas pela técnica de Hoffman (OLIVEIRA, 2013). A técnica de Hoffman 

consiste em uma diluição da amostra em água e filtração com gaze, após essas 

etapas deixar em repouso para que ocorra a sedimentação da amostra para o cálice 

(MOITINHO & FERREIRA, 1994). A análise das amostras relatou um total de 3.407 

parasitos e a prevalência de G. lamblia foi de 18,59 % (OLIVEIRA, 2013).  

Um estudo transversal foi realizado na Amazônia brasileira com crianças 

descendentes de ameríndios. Foram analisadas amostras fecais de 433 crianças 

pela técnica de sedimentação com éter. A prevalência de G. lamblia nesta 

população foi de 16,9 %, não tendo diferença da positividade, com relação ao fator 

socioeconômico. Parte das amostras positivas foram caracterizadas por métodos 

moleculares, 52,2 % (n = 12) das amostras pertenciam ao genótipo A e 47,8 % (n = 

11) do genótipo B (CORONATO NUNES et al., 2016). Por sua vez, na área urbana 

de Acrelândia no Acre, 116 crianças com a idade entre 6 e 24 meses tiveram suas 

fezes analisadas, e cerca de 26 % das amostras foram positivas para parasitos, 

sendo que 80 % dos casos foram observados a infecção por G. lamblia (GARCIA, 

GRANADO & CARDOSO, 2011). 
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Medidas de educação em saúde são extremamente importantes para permitir 

ao indivíduo a auto prevenção e a disseminação dos cuidados entre os próximos. É 

importante implementar estratégias de controles para as pessoas que trabalham 

diretamente com crianças em idade pré-escolar, com o intuito de promover uma 

eficiente prevenção de G. lamblia e de outras doenças infecciosas (BARTLETT et 

al., 1991). 

 

1.6 Diagnóstico da giardíase 

O diagnóstico da giardíase consiste na observação da sintomatologia dos 

pacientes juntamente com a detecção de cistos e trofozoítos de G. lamblia nas 

fezes. A utilização de medicamentos como laxantes dificulta o encontro de parasitas 

nas fezes (REY, 2008).  

Dentre os métodos de diagnóstico da parasitose, o exame parasitológico de 

fezes (EPF) ainda é considerado o padrão-ouro. Entretanto, como o protozoário 

possui liberação intermitente, podem ocorrer resultados falso-negativos, sendo 

assim é recomendado a coleta de três amostras fecais em dias alternados. As 

amostras podem apresentar um baixo número de parasitos o que dificulta o 

resultado do diagnóstico (HAWASH, 2014; TORABI et al., 2014). 

O EPF se baseia na identificação de cistos e de trofozoítos por meio da 

análise no microscópio óptico. No exame a fresco, a amostra fecal é diluída em 

solução fisiológica e colocada entre uma lâmina e uma lamínula para observação em 

microscópio (REY, 2008). Este método que depende exclusivamente da 

interpretação e visualização do parasito por meio do microscopista experiente. Além 

disso, essa técnica apresenta baixa sensibilidade (MCHARDY et al., 2014). A 

coloração de esfregaços com Giemsa facilita uma melhor observação das estruturas 

de Giardia spp. (LUJAN & SVÄRD, 2011).  

Métodos de concentração da amostra podem ser utilizados para aumentar a 

chance de detectar o parasito. A técnica de centrífugo-flutuação em solução de 

saturada de sulfato de zinco consiste em separar os cistos dos protozoários dos 

dejetos fecais (LUJAN & SVÄRD, 2011). A amostra obtida deve ser corada com 

Lugol para visualização das estruturas internas do cisto (REY, 2008). Outra técnica 

de concentração utilizada é a centrífugo-sedimentação em acetato de etila, que 

permite a concentração da amostra cerca de 15-50 vezes (LUJAN & SVÄRD, 2011). 



13 
 

Por sua vez, a técnica de centrífugo-sedimentação pelo formaldeído-éter, 

denominado método de Ritchie, apresenta uma menor distorção dos cistos, também 

fornece um bom concentrado de parasitos (15-50 vezes). Nesse método, a adição 

de formalina 10 % auxilia na preservação e fixação dos cistos e, além disso, remove 

as gorduras resultando em uma amostra mais limpa (SMITH & MANK, 2011). 

Ensaios imunoenzimáticos também são comumente utilizados para detecção 

do parasito, sendo eles: imunofluorescência direta e indireta, ensaio de 

imunoabsorção enzimática (ELISA) e imunocromatografia. Esses testes detectam 

antígenos dos parasitos solúveis nas fezes (coproantígenos) (SMITH & MANK, 

2011).  

O diagnóstico molecular através da reação em cadeia da polimerase (PCR) 

possui uma sensibilidade maior que os métodos convencionais e os ensaios 

imunoenzimáticos. Os genes mais utilizados para amplificação nestes exames são: 

18SrRNA, GDH (Glutamato desidrogenase), ssurRNA (pequena subunidade 

ribossomal do RNA), β-GIA (β-giardina) e TPI (triose fosfato isomerase) (SOARES & 

TASCA, 2016; VOLOTÃO et al., 2007). 

 

1.7 Tratamento 

A infecção por G. lamblia é assintomática na maioria dos casos, o que 

dificulta o diagnóstico e tratamento dos indivíduos infectados. O tratamento dos 

casos assintomáticos ainda é muito discutido, e não existe um consenso sobre o 

tema (HUANG & WHITE, 2006). Todavia, é recomendado que pacientes 

sintomáticos e assintomáticos sejam tratados, uma vez que ambos podem 

disseminar o protozoário ao eliminar cistos no ambiente (DE OLIVEIRA PINTO, 

URBANO & NETO, 2015; GARDNER & HILL, 2001; NASH et al., 2001; PRADO et 

al., 2005; WRIGHT, 2012). 

Os principais medicamentos utilizados para o tratamento da giardíase são os 

derivados nitroimidazólicos, que incluem metronidazol, tinidazol, ornidazol e 

secnidazol (FARTHING, 1996; FORMIGA et al., 2014; HILL, 1993). Alguns dos 

efeitos colaterais que esses medicamentos podem causar são: desconforto 

gastrointestinal, sabor metálico, dor de cabeça, vertigem, insônia, irritabilidade, 
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neuropatia, convulsões, erupção cutânea e urina marrom-avermelhada 

(ROBERTSON et al., 2010). 

A utilização de outros medicamentos vem sendo descrita na literatura. 

Nitazoxanida é um composto de amplo espectro parasitário com atividade para 

giardíase (LOPEZ-VELEZ et al., 2010). Seus efeitos colaterais são: dor abdominal, 

diarreia, vômito, dor de cabeça e urina amarelada (ROBERTSON et al., 2010). O uso 

de furazolidona e quinacrina também já foram apontados como medicamentos 

alternativos no tratamento da giardíase (ESCOBEDO & CIMERMAN, 2007). 

Dentre os fármacos descritos acima, o metronidazol, tinidazol, e nitazoxanida 

são os medicamentos de escolha (LEUNG et al., 2019). É recomendado a utilização 

do metronidazol em crianças menores de 12 meses, nitazoxanida em crianças de 1 

a 3 anos (LEUNG et al., 2019) e o tinidazol para indivíduos maiores ou igual a 3 

anos de idade (LEUNG, 2011). 

As drogas atualmente utilizadas, incluindo o metronidazol, não apresentam 

100 % de eficácia, pois existem casos de resistência ao medicamento (UPCROFT & 

UPCROFT, 2001). Assim, a busca por novos medicamentos para giardíase ainda se 

faz necessária (FERNANDES, 2014).  

Mesmo existindo o tratamento, medidas de prevenção devem ser tomadas. 

Estas medidas consistem em saneamento básico, boas práticas de higiene, não 

ingestão de água de uso recreativo e higienização dos alimentos quando comidos 

crus. Além de evitar alimentos que possam estar contaminados e consumir apenas 

água filtrada, fervida e clorada (CDC, 2018; ORTEGA & ADAM, 1997).  

 

1.8 Peptidases 

As peptidases, proteases ou proteinases são enzimas que clivam as ligações 

peptídicas, por meio de hidrólise, em proteínas ou fragmentos de proteínas 

(BARRETT, RAWLINGS & O'BRIEN, 2001). Estas enzimas se encontram em 

grandes quantidades e são codificadas por aproximadamente 2 % dos genes no 

genoma humano (RAWLINGS, MORTON & BARRETT, 2006). São divididas em 

duas classes de acordo com seu sítio de ação: as exopeptidases e endopeptidases. 

As exopeptidases atuam nas extremidades das cadeias peptídicas amino- e carboxi- 

terminal, liberando um único resíduo. As endopeptidases agem, preferencialmente, 

na parte interna da cadeia polipeptídica (BARRETT, 1994) (Figura 4). 
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O banco de dados MEROPS (http://merops.sanger.ac.uk) é uma fonte com 

diversas informações sobre as peptidases como: propriedades funcionais, 

características estruturais, seus inibidores e substratos (RAWLINGS, MORTON & 

BARRETT, 2006). O banco agrupa as diferentes peptidases em famílias, que são 

divididas pela semelhança de aminoácidos. A identificação foi estabelecida pela letra 

que representa o domínio catalítico, sendo A para aspártico, C para cisteína, M para 

metalo, S para serina, T para treonina, G para glutâmico, N para asparagina e U 

para mecanismo de hidrólise desconhecido. Famílias que apresentam grande 

similaridade estrutural são agrupadas em clãs (RAWLINGS, BARRETT & 

BATEMAN, 2011). 

 

 

Figura 4: Painel esquemático do mecanismo de ação das peptidases. Os círculos 

verdes representam aminoácidos da cadeia polipeptídica. Os círculos pretos representam os 

grupamentos terminais amino (NH2) e carboxila (COOH). 

 

 

As peptidases são classificadas de acordo com três critérios: (I) o mecanismo 

químico de catálise, representado por cisteína-, serino-, treonina-, aspártico-, metalo- 

e glutâmico- peptidases; (II) pela seletividade da ligação catalítica; e (III) pela 

estrutura molecular e equivalência entre elas (RAWLINGS, MORTON & BARRETT, 

2006). 
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As cisteína peptidases possuem em seu sítio ativo resíduos de cisteína, que é 

um tiol. Este resíduo está ligado covalentemente com o grupamento carbonila, e 

nesta ligação ocorre a clivagem do substrato (RAWLINGS & BARRETT, 1993). Essa 

classe de peptidases possui 82 famílias e 12 clãs (RAWLINGS, BARRETT & 

BATEMAN, 2011), sendo a família das papaínas a mais conhecida (RAWLINGS & 

BARRETT, 1993).  

As serino peptidases possuem resíduos de serina em seu sítio ativo 

(RAWLINGS & BARRETT, 1994) e o mecanismo de ação da reação proteolítica é 

feito pela tríade catalítica que é composta pelos aminoácidos serina, ácido aspártico 

e histidina (POLGAR, 2005). Há três principais classes de serino peptidases são 

elas: tripsina (clivam após aminoácidos básicos), quimotripsina (optam por resíduos 

hidrofóbicos grandes) e elastase enzima-like (clivagem após resíduos alifáticos 

pequenos) (WALKER & LYNAS, 2001). A sua superfamília é composta por seis clãs, 

sendo a maior entre as peptidases, e a mais abundante na natureza, e encontra-se 

distribuída desde vírus a eucariotos. Participam de diversos processos fisiológicos, 

dentre eles: a digestão (tripsina e quimotripsina), resposta imune (fator B e C) e 

coagulação sanguínea (fator VIIa) (RAWLINGS & BARRETT, 1994).  

As treonino peptidases apresentam resíduos de treonina em seu sítio ativo, 

na porção N-terminal (LOWE et al., 1995). O mecanismo catalítico é realizado pelo 

nucleófilo N-terminal juntamente o grupamento carbonila, nesta ligação ocorre à 

clivagem (SEEMULLER et al., 1995). 

As aspártico peptidases possuem em seus sítios ativos presença de dois 

resíduos dos grupos carboxílicos de ácido aspártico (TOSSI et al., 2000). São ativas 

em pH ácido (com exceção da renina) (AGUILAR et al., 1995), e tendem a agir sobre 

aminoácidos hidrofóbicos (FRUTON, 2002). São monoméricas nos eucariotos, e sua 

estrutura consiste de uma única cadeia polipeptídica e sua estrutura se assemelha 

com a conformação do seu sitio ativo (SODERO, DE SIMONE & SILVA-JR, 2009). 

De acordo com o banco MEROPS, as aspártico peptidases são classificadas em 

cinco clãs diferentes (AA, AC, AD, AE e AF) (MEROPS, 2012). 

As metalo peptidases necessitam da ligação de um ou dois metais catiônicos 

divalentes para que ocorra a ativação do seu sítio catalítico. O metal que geralmente 

se liga a peptidase é o zinco, mas também pode ser o cálcio, cobalto, manganês, 

níquel ou cobre. A ligação entre o metal e a protease é mediada por resíduos dos 
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aminoácidos histidina, aspartato, glutamato ou lisina (BARRETT, RAWLINGS & 

WOESSNER, 2004).  

As glutâmico peptidases possuem resíduos de ácido glutâmico no seu sitio 

ativo que juntamente com a glutamina compõem a díade catalítica (FUJINAGA et al., 

2004). 

Os microrganismos patogênicos apresentam peptidases como fatores de 

virulência para desencadear as suas infecções, por isso, estas enzimas vem sendo 

alvo de muitos estudos para o desenvolvimento de novos fármacos (AMOUR et al., 

2004).  

Em diversas etapas do ciclo de vida de G. lamblia as peptidases estão 

envolvidas (DAVIDS et al., 2011). As mais estudadas e que apresentam maior 

atividade proteolítica no parasito são as cisteína peptidases, que são apontadas 

como peças indispensáveis para o processo de excistação (DAVIDS et al., 2011). 

DuBois e colaboradores sugeriram que a cisteína peptidase 2 está envolvida em 

mecanismos intracelulares do parasito, e processos da encistação (DUBOIS et al., 

2006). A serino peptidase é outra classe que está envolvida no processo de 

excistação, e também foi sugerido sua participação no processo encistação de 

Giardia spp. (DAVIDS et al., 2011). Entretanto, mais estudos são necessários para 

compreender melhor a ação da atividade das peptidases nesse parasito. 
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2. Justificativa 

A giardíase é uma das doenças diarreicas que mais acometem crianças no 

mundo com casos de insucesso terapêutico e resistência aos medicamentos 

utilizados no tratamento. No presente trabalho pretendemos identificar e caracterizar 

bioquimicamente as peptidases de G. lamblia. Uma vez que essa classe de enzimas 

participa ativamente de uma gama de processos biológicos relevantes para a 

fisiopatologia do parasito, despontando atualmente como potencial alvo para o 

desenvolvimento de novas drogas anti-protozoários.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo Geral 

Caracterizar peptidases em trofozoítas de G. lamblia. 

 

3.2 Objetivos específicos 

▪ Manter o parasito, forma trofozoíta, em cultura; 

▪ Avaliara curva de crescimento do parasito no meio de cultura TYIS-33; 

▪ Analisar a morfologia das formas trofozoítas empregando a coloração 

de Giemsa por microscopia óptica; 

▪ Avaliar o perfil proteico dos lisados de trofozoítos de G. lamblia;  

▪ Analisar a presença de peptidases em trofozoítos de G. lamblia 

utilizando zimografia e ensaio com substrato peptídico fluorogênico; 

▪ Caracterizar o protozoário através da reação em cadeia da polimerase 

e sequenciamento do gene β-giardina. 
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4. Materiais e Métodos 

4.1 Manutenção dos parasitos em cultura 

A cepa WB de G. lamblia, (ATCC30957), está depositada na Coleção de 

Protozoários da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/COLPROT) sob o número 598. 

Uma alíquota foi descongelada e os protozoários foram mantidos a 37 ºC em meio 

TYI-S-33 pH 7,2 suplementado com 10 % (v/v) de soro fetal bovino (SFB), 3 % (v/v) 

penicilina (10,000 U/mL)/ estreptomicina (10,000 µg/mL). A cultura foi mantida 

através de repiques três vezes na semana.  

 
4.2 Curva de crescimento 

O inóculo inicial de 6 x 105 trofozoítos foi colocado em 10 mL de meio TYI-S-

33 e incubadas a 37 ºC por 96 horas com contagem diária dos parasitos em câmara 

de Neubauer.  As contagens foram realizadas em duplicata técnica e biológica.  

 

4.3 Microscopia óptica 

Para a observação da morfologia ao microscópio óptico, foram feitos 

esfregaços em lâminas, corados com Giemsa na diluição 1:10. O esfregaço foi 

fixado em metanol absoluto por 6 min e seguido por 33 min de Giemsa conforme 

protocolo estabelecido na COLPROT. 

 

4.4 Extração de proteínas 

Parasitos lavados três vezes por centrifugação (25 °C, 10 min, 2000 x g) em 

PBS, e extraídos em solução composta por 40 mM Tris contendo 1 % de CHAPS. Os 

parasitos foram lisados por sete ciclos de congelamento e descongelamento em 

nitrogênio líquido intercalados com passagem em vórtex. As proteínas solúveis 

(sobrenadante) foram coletadas após centrifugação (4 °C,10 min, 14000 x g), 

alíquotas com frações de 20 µL foram congeladas a -20 °C até a sua utilização. 
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4.5 Dosagem de proteínas 

Os extratos proteicos foram dosados pelo método do ácido bicinchonínico 

(BCA), de acordo com o protocolo estabelecido pelo fabricante (ThermoScientific). 

Resumidamente, uma curva padrão foi preparada com albumina sérica bovina (BSA) 

2 mg/mL em intervalo de concentração 10 a 50 μg. Alíquotas das amostras foram 

misturadas a 2 mL de solução A + B (50 partes do Reagente A e 1 parte de 

Reagente B) incubadas a 37 °C por 30 min. Em seguida, pipetadas em placas de 96 

poços (200 µL/poço) e levadas para leitora de microplaca (Molecular Devices) para 

aquisição da absorbância a 562 nm.  

 

4.6 Eletroforese em gel de poliacrilamida contendo dodecil sulfato de 

sódio (SDS-PAGE) 

O ensaio de SDS-PAGE foi realizado em condições redutoras, utilizando o 

procedimento descrito por (LAEMMLI, 1970). As amostras de proteínas foram 

previamente tratadas com tampão Laemmli (SDS 2 % (p/v), glicerol 10 % (v/v), azul 

de bromofenol 0,01 % (p/v), DTT 1 % (p/v) e Tris-HCl 50 mM pH 6,8) fervidas por 5 

min e aplicadas no gel de poliacrilamida 12 %. Após a eletroforese (250 V) os géis 

foram corados com azul de Coomassie R-250. 

 

4.7 Ensaios de atividade enzimática com gelatina copolimerizada no gel 

(zimografia) 

Os extratos de parasitos foram misturados com tampão Laemmli sem agente 

redutor e aplicados em gel de SDS-PAGE 12 % co-polimerizado com 0,1 % de 

gelatina (HEUSSEN & DOWDLE, 1980). Após a corrida eletroforética (12,5 mA/ gel), 

feita no gelo, os géis foram incubados por 45 min em 2,5 % (v/v) de Triton X-100, a 

temperatura ambiente. Em seguida, os mesmos foram colocados em tampão de 

ativação com diferentes pHs: 0,1 M acetato de sódio (pH 3 e pH 5,5), 0,1 M Tris (pH 

7 e pH 8) e 0,1 M glicina-NaOH (pH 10). Todos os tampões foram acrescidos de 1 

mM CaCl2. Os géis foram incubados a 37 °C overnight. Após esta etapa, os géis 

foram corados com azul de Coomasie R-250. Para determinar a(s) classe(s) de 

peptidases responsável(eis) pela atividade proteolítica dos extratos, os géis foram 

incubados no tampão 0,1 M glicina-NaOH contendo 1 mM CaCl2 (pH 10) nas 
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mesmas condições descritas acima, contendo 100 µM trans-epoxy succinil-L-

leucilamido-4-guanidino-butano - E-64 (inibidor de cisteína peptidases), 100 µM 

TLCK (inibidor de serino peptidases, do tipo tripsina-like) e 10 mM 1,10 fenantrolina  

(inibidor de metalo peptidases).  

 

4.8 Ensaios de atividade enzimática em solução 

A determinação fluorimétrica da atividade das foi realizada com a utilização do 

substrato peptídico fluorogênico MCA-Pro-Cha-Gly-Nva-His-Ala-DNP-DPA-NH2 

(Sigma Aldrich) na concentração final de 10 µM em tampão 0,1 M glicina-NaOH 

contendo 1 mM CaCl2 (pH 10). As reações foram realizadas a 37 °C. O fluoróforo 

amino metil coumarina (MCA) é liberado quando o substrato é hidrolisado, e desta 

forma pode-se detectá-lo através de sua fluorescência medida com excitação a 328 

nm e emissão a 393 nm. A detecção dos produtos de hidrólise foi monitorada 

continuamente por uma hora (com intervalos de 30 s) em um fluorímetro 

(SpectraMax Gemini xps, Molecular Devices, CA, USA). Nos ensaios de inibição, as 

amostras foram incubadas por 30 min a temperatura ambiente com os seguintes 

inibidores: E-64 (10 μM), TLCK (100 µM) e 1,10-fenantrolina (10 mM). Os dados 

foram plotados em gráficos de tempo em relação a unidade de fluorescência relativa 

(RFU).  

 

4.9 Extração do DNA 

As culturas foram lavadas duas vezes em PBS (2000 x g por 10 min), e o 

sedimento foi congelado a – 20 oC para posterior extração de DNA, que foi realizada 

com o kit comercial PureLinkGenomic DNA (Invitrogen), segundo as instruções do 

fabricante.  

 

4.10 Ensaios de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

As amplificações por meio da reação em cadeia da polimerase (PCR), foram 

realizadas utilizando dois pares de oligonucleotideos iniciadores. Estes iniciadores 

(G7/G759) flanqueiam parte das regiões do gene β-giardina (Tabela 1).  
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Tabela 1: Sequência dos iniciadores para o alvo β-giardina 

Sequência dos iniciadores Tamanho do produto 
amplificado 

Direto (Forward): 5´-AAGCCCGACGACCTCACCCGCAGTGC-3´ 
753 pb 

Reverso (Reverse): 5´-GAGGCCGCCCTGGATCTTCGAGACGAC-3´ 

 

 

A reação foi realizada com um volume final de 50 µl no termociclador (T100 

BioRad) contendo: 10 pmol de cada iniciador, 20 mM de Tris-HCl pH 8,4, 1,5 mM de 

MgCl2, 0,2 mM de cada nucleotídeo (dNTPs), 1 U de Taq DNA polimerase (DNA 

Platinum polimerase, Invitrogen Life Technologies) e 3 µl de DNA das amostras. O 

PCR consiste em 35 ciclos e as condições de amplificação foram: desnaturação 

inicial 95 °C por 5 min, seguido de desnaturação 95 °C por 30 s, anelamento 65 °C 

por 1 min, extensão 72 °C por 1 min e extensão final 72 °C por 7 min (CACCIÒ, DE 

GIACOMO & POZIO, 2002). O produto amplificado foi visualizado em gel de agarose 

a 1,5% em tampão TBE 1X (Tris 1,1 M; Ácido Bórico 0,9 M; EDTA 25 mM, pH 8,3). 

Um controle negativo da reação de PCR (branco) foi utilizado realizado, sendo esse 

controle composto por todos os reagentes utilizados na reação de amplificação, com 

exceção do DNA que foi substituído por água destilada livre de DNA e DNAse. 

 

4.11 Purificação dos produtos amplificados 

As amostras oriundas da PCR foram purificadas com o kit Wizard SV Gel and 

PCR Clean-up System (Promega), segundo as informações do fabricante. A 

qualidade do produto amplificado e purificado foi avaliada através de eletroforese em 

gel de agarose 1,5 % em tampão TBE 1X (Tris 1,1 M; Ácido Bórico 0,9 M; EDTA 25 

mM, pH 8,3). Foi utilizado 5 uL do produto purificado acrescido de 4uL do tampão de 

amostra contendo 2 µL de Gel Red (1:500), 2 µL de tampão 6X DNA Loading Dye. O 

padrão de massa molecular (3 uL) utilizado foi o DNA ladder – Ludwig de 100 pb. A 

corrida eletroforética foi feita a 60 V por 1 hora, e em seguida o gel foi visualizado no 

trans-iluminador (UV transluminador, Major Science) e fotodocumentado com 

câmera digital. 
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4.12 Reação de sequenciamento, alinhamento e identificação 

Os produtos purificados foram submetidos a reações de sequenciamento 

utilizando o kit Big Dye TM Terminator v3.1 Cycle Sequencing Ready Reaction 

(AppliedBiosystems), seguindo as instruções do fabricante, e posteriormente a 

reação foi enviada para a plataforma de sequenciamento PDTIS/ Fiocruz. Os 

eletroferogramas foram editados e analisados no programa Seqman inserido no 

pacote Lasegene para a montagem da sequência consenso. Após a edição da 

sequência foi feita uma busca de identidade por meio da ferramenta BLAST 

disponível no banco de DNA GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). 

 

4.13 Análises estatísticas 

Os experimentos foram realizados em triplicatas técnicas e biológicas. Os 

dados foram analisados estatisticamente utilizando o teste t Student, usando o 

programa GraPadPrism 5. Os valores de P iguais ou inferiores a 0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos. 
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5. Resultados 

5.1 Análise da manutenção in vitro da cepa de G. lamblia 

Uma amostra de G. lamblia cepa WB foi retirada da criopreservação e 

mantida em cultura por uma semana. Posteriormente, seu crescimento foi 

acompanhado por 96 horas, com contagem diária em câmara de Neubauer. A curva 

de crescimento foi iniciada com um inóculo de 6 x 105 trofozoítos. A fase logarítmica 

ocorre até 72 horas, momento esse, onde observa-se o pico de crescimento do 

parasito. Após esse período, o número de parasitos na cultura começa a diminuir 

(Figura 5). Nos experimentos subsequentes, utilizamos os parasitos mantidos até 72 

horas em cultura.  

 

Figura 5: Curva de crescimento da cepa WB de Giardia lamblia em meio TYI-S-33. 
 

 
 

5.2. Análise morfológica  

Através da microscopia óptica, analisamos a morfologia dos trofozoítos de G. 

lamblia corados com Giemsa. Observamos nitidamente o formato piriforme dos 

trofozoítas e suas estruturas: quatro pares de flagelos, dois núcleos, disco ventral, 

corpos medianos e o axóstilo (Figura 6) 
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Figura 6: Microscopia óptica dos isolado de Giardia lamblia corado com Giemsa. 
 
 
 

5.3 Caracterização bioquímica 

A análise por eletroforese do extrato proteico dos trofozoítos de G. lamblia 

sob condições desnaturantes (presença de SDS e agente redutor) mostrou um perfil 

de proteínas bastante complexo revelado com azul de Coomassie R. O perfil 

proteico apresenta bandas variando de 100 kDa até 18,4 kDa (Figura 7). 

Adicionalmente, também é possível observar que as bandas de aproximadamente 

47 kDa, 27 kDa e 25 kDa apresentam maior intensidade no gel (Figura 7).  
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Figura 7: SDS-PAGE 12 % em condições redutoras do extrato proteico de Giardia 
lamblia (10 µg) corado com Coomassie R. PM: padrão de massa molecular 
(ThermoScientific). 
 
 
 

Através da técnica de zimografia observamos que o lisado celular é capaz de 

degradar a gelatina em uma ampla faixa de pH, indicando então a presença de 

peptidases em trofozoítas de G. lamblia (Figura 8). A atividade proteolítica 

observada no pH 5,5 revelou a presença de 5 bandas com aproximadamente 100 

kDa, 66 kDa, 60 kDa, 45 kDa e 25 kDa (Figura 8).  

No pH mais ácido (pH 3) a hidrólise da gelatina quase não ocorreu, e foi 

observado apenas a presença da banda de 25 kDa pouco intensa. Nos pHs 7 e 8 foi 

observado um perfil bastante semelhante de degradação, com a presença das 

bandas de 110 kDa, 66 kDa e 60 kDa. Por sua vez, no pH 10 foi visualizado a 

presença das bandas de 66 kDa, 45 kDa e 20,1 kDa.  
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Figura 8: Zimografia dos extratos proteicos de Giardia lamblia (15 µg) em diferentes 
pHs. SDS-PAGE 12% co-polimerizado com gelatina 0,1% em condições não redutoras. PM: 
padrão de massa molecular (Low range- GE Healthcare). 

 

 

Em seguida, partimos para a identificação das peptidases presentes no lisado 

celular de G. lamblia, através da utilização dos inibidores específicos para as 

diferentes classes de peptidases. Com o intuito de identificar metalo peptidases, 

escolhemos o pH 10 para o ensaio de inibição, uma vez que essas peptidases são 

geralmente ativas em pH mais básicos. Atividade proteolítica foi inibida na presença 

dos três inibidores testados indicando a presença de metalo, cisteína e serino 

peptidases (Figura 9).  
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Figura 9: Zimografia dos extratos proteicos de Giardia lamblia (15 µg) na presença de 
inibidores proteolíticos. SDS-PAGE 12% co-polimerizado com gelatina 0,1% em 
condições não redutoras incubado em pH 10 na presença dos seguintes inibidores: 10 
mMFen (1,10 fenantrolina); 100µM E-64 e 100µM TLCK. 

 

Tendo em vista que a gelatina é substrato inespecífico, que pode ser 

degradado por todas as classes de peptidases, o nosso próximo passo foi avaliar a 

atividade proteolítica sobre um substrato fluorogênico que é preferencialmente 

clivado por metalo peptidases (MCA-Pro-Cha-Gly-Nva-His-Ala-DNP-DPA-NH2). A 

hidrólise do substrato é medida mediante a clivagem do substrato e consequente 

liberação do fluoróforo (MCA) e emissão de fluorescência. Observamos que o 

extrato celular é capaz de degradar o substrato em pH básico (pH 10), e essa 

atividade é totalmente inibida na presença de E-64 e TLCK, inibidores de cisteína e 

serino peptidases. Na presença de 1,10 fenantrolina, a atividade proteolítica também 

foi inibida, mas 4 % de atividade residual ainda foi observada. Esses resultados 

reafirmaram a presença de cisteína, serino e metalo peptidases em trofozoítos de G. 

lamblia (Figura 10).  
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Figura 10: Hidrólise enzimática do substrato MCA-Pro-Cha-Gly-Nva-His-Ala-DNP-DPA-
NH2 (10µM - pH 10). Extrato de trofozoítos de G. lamblia na presença dos seguintes 
inibidores de proteases: 10mM 1,10 fenantrolina, 100µM E-64 e 100µM TLCK. RFU: 
unidades relativas de fluorescência **P< 0.001. 

 
 

5.4 Caracterização molecular 

A amostra de G. lamblia foi submetida a amplificação por meio da PCR 

utilizando um par de iniciadores que amplificam regiões do gene β-giardina. 

Posteriormente, o produto da amplificação parcial do gene da β-giardina pode ser 

visualizado no gel de agarose, onde observamos um fragmento de 700 pb (Figura 

11). No respectivo poço do controle da reação (branco) não foi observado nenhum 

fragmento amplificado, mostrando que não houve contaminação na reação de 

amplificação (Figura 11).  



31 
 

 
Figura 11: Gel de agarose 1,5 % dos produtos amplificados e purificados do gene β-
giardina 

 
 
 

Uma sequência consenso foi obtida após o sequenciamento do produto 

amplificado e purificado da amostra de Giardia spp. Essa sequência foi analisada 

utilizando a ferramenta BLAST/NCBI, e apresentou 100 % de identidade com 

diversas sequências de G. lamblia genótipo A depositadas no GenBank (FJ560591, 

EU014386) (Figura 12).  

 
 
 

 
 

Figura 12: Sequência de G. lamblia cepa WB genótipo A.  

PM

100pb

200pb

300pb

400pb
250pb

700pb

900pb

800pb

300pb

600pb

400pb
500pb

                   10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

GIARDIA   GTCGACGACGACACGCGCGTGAAGATGATCAAGGACGCCATCGCACACCTCGACAGGCTCATCCAGACGGAGTCGAGGAAGCGCCAGGCCTCGTTCGAGG  

 

                  110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

GIARDIA   ACATCCGCGAGGAGGTCAAGAAGTCCGCCGACAACATGTACCTAACGATCAAGGAGGAGATCGACACCATGGCTGCAAACTTCCGCAAGTCCCTTGCGGA  

 

                  210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

GIARDIA   GATGGGCGACACACTCAACAACGTTGAGACAAATCTCCaGAACCAGATCGCCATCCATAACGACGCCATCGCGGCTCTCAGGAAGGAGGCCCTCAAGAGC  

 

                  310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

GIARDIA   CTGAACGATCTCGAGACGGGCATTGCCACGGAGAACGCAGAAAGGAAGAAGATGTACGACCAGCTCAACGAGAAGGTCGCAGAGGGCTTCGCCCGCATCT  

 

                  410       420       430       440       450       460       470       480       490       500          

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

GIARDIA   CCGCCGCGATCGAGAAGGAGACGATCGCCCGCGAGAGGGCCGTTAGCGCTGCCACGACAGAAGCGCTCACAAACACGAAGCTCGTCGAGAAGTGCGTCAA  

 

                  510       520       530       540       550       560       570       580       590               

          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.. 

GIARDIA   CGAGCAGCTCGAGAACGTCGCCTCGGAGATCCGCGCTATCCAGGAGGAGATCGACCGCGAGAAGGCCGAACGCAAGGAGGCAGAGGACAAGATCGTC  
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6. Discussão 

Giardíase é uma doença causada pelo enteroparasito G. lamblia, que 

apresenta uma ampla distribuição mundial, e que afeta mais frequentemente 

crianças (THOMPSON, 2000). Atualmente, o medicamento utilizado no tratamento é 

o metronidazol (LALLE & HANEVIK, 2018), entretanto, falhas terapêuticas e casos 

de resistência ao medicamento vem sendo reportados (MIYAMOTO & ECKMANN, 

2015). Desta forma, novos alvos terapêuticos precisam ser estudado.  

Nesse contexto, as peptidases são moléculas que estão envolvidas em 

processos catalíticos de importantes vias metabólicas, e em vias de sinalização 

celular de diversos parasitos (SIQUEIRA-NETO et al., 2018). Essas moléculas são 

descritas como potenciais biomarcadores para a detecção de diversas doenças 

(DRINKWATER et al., 2017), e respondem por cerca de 10% de todos os alvos 

farmacológicos utilizados atualmente (LIM & CRAIK, 2009). Dentre as peptidases, as 

cisteíno peptidases são as mais descritas e estudadas em G. lamblia, com foco 

prioritário na virulência, patogênese e encistamento do parasito (CARVALHO, 

OLIVEIRA-SEQUEIRA & GUIMARAES, 2014; DUBOIS et al., 2008; TOUZ et al., 

2002). Essas peptidases também são descritas atuando na patofisiologia da 

giardíase (BHARGAVA et al., 2015). 

A cepa de G. lamblia utilizada nos experimentos está depositada na 

COLPROT sob a numeração 0598. Na coleção consta que essa foi isolada de um 

aspirado duodenal, provindo de um humano do sexo masculino de 30 anos. A cepa 

veio do Departamento de Patologia, Divisão de Doenças Infecciosas da 

Universidade da Califórnia e foi isoloda por Frances D. Gillin em 01 de janeiro de 

1979. 

Cisteíno peptidases são descritas em G. lamblia com atividade variando na 

faixa de pH 3,5 a 7,0 (GUIMARAES, SOGAYAR & DE FRANCO, 1999), e essa 

atividade é aumentada na presença de DTT, um agente redutor que protege essas 

enzimas contra oxidação, com consequentemente aumento da sua atividade 

(PARENTI, 1989; WILLIAMS & COOMBS, 1995). Visando identificar outras 

peptidases realizamos os ensaios bioquímicos em pH bem básico (pH 10). 

Utilizamos no tampão de incubação dos géis copolimerizados com gelatina o sal 

CaCl2, uma vez que endopeptidases como metalo e serino peptidases utilizam íons 

divalentes em seu mecanismo catalítico.  Interessantemente, a degradação da 
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gelatina foi completamente inibida na presença de 1,10 fenantrolina, E-64 e TLCK, 

sugerindo a presença de metalo, cisteíno e serino peptidases. Metalo e serino 

peptidases em parasitos são comumente descritas com atividade proteolítica em pH 

básico (KASNY et al., 2007; MAHDAVI et al., 2013; MCKERROW et al., 1985; 

SALTER et al., 2000), em contrapartida as cisteíno peptidases não são descritas 

ativas em pH tão básico.  

Pouco se sabe sobre as serino e metalo peptidases em G. lamblia. Um grupo 

brasileiro publicou em 2003 um trabalho comparando a atividade proteolítica de duas 

cepas isoladas de pacientes, sendo um assintomático e o outro sintomático. O perfil 

de degradação dos géis contendo gelatina foi diferente entre as cepas. Um maior 

número de bandas degradando o substrato foi observado na cepa isolada do 

paciente sintomático. A inibição da atividade, nas duas cepas, foi observada apenas 

na presença de inibidores de cisteíno e serino peptidases (GUIMARAES, SOGAYAR 

& FRANCO, 2003).  

Ma´ayeh e colaboradores descreveram a presença de serino e metalo 

peptidases no secretado dos trofozoítas de Giardia cepa WB durante a interação 

com células epiteliais humanas in vitro (MA'AYEH et al., 2017). Um estudo in silico 

utilizando ferramentas de bioinformática revelou que serino peptidases são 

essenciais para os processos de encistação e excistação do protozoário (DAVIDS et 

al., 2011).  

Smith e colaboradores (1982) analisaram o perfil de proteínas de diferentes 

cepas de G. lamblia isoladas no Afeganistão, Porto Rico, Oregon e Equador por 

SDS-PAGE. Todas apresentaram um perfil complexo, com bandas variando desde 

140 kDa a 12 kDa (SMITH et al., 1982). Outros trabalhos com diferentes cepas 

mantiveram esse padrão de complexidade (GOMEZ & WASSERMAN, 2016; 

GUIMARÃES, SOGAYAR & FRANCO, 2002; LIU et al., 2018; PYRIHOVA et al., 

2018). A análise do extrato celular da amostra de Giardia que trabalhamos em SDS-

PAGE apresentou um perfil proteico complexo. 

Coelho e colaboradores (2017) avaliaram a curva de crescimento de duas 

cepas de Giardia, que foram BHFC1 e Portland-1, ambas pertencentes ao genótipo 

A. As cepas apresentaram comportamentos distintos, e BHFC1 atingiu o seu maior 

número de trofozoítos mais rapidamente do que a cepa Portland-1 (COELHO et al., 

2017b). A cepa que utilizamos no estudo foi a WB que também pertence ao mesmo 
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genótipo, e a sua curva de crescimento foi semelhante ao da cepa BHFC1, atingindo 

as fases da curva com o mesmo tempo de crescimento. 

A análise morfológica do isolado analisado nesse trabalho em microscópio 

óptico revelou semelhança com o padrão de morfologia de Giardia spp. padrão 

descrita na literatura (BENCHIMOL & DE SOUZA, 2011; FEELY et al., 1990; KULDA 

& NOHÝNKOVÁ, 1995), onde observamos todas as estruturas do parasita após a 

coloração com Giemsa. 

A caracterização molecular do isolado foi feita após ensaios de PCR seguido 

etapas de purificação e sequenciamento. Utilizamos os iniciadores que amplificam o 

gene β-giardina, um marcador molecular específico para G. lamblia. Cacció e 

colaboradores (2002) descreveram que um fragmento amplificado pelo iniciador β-

giardina apresenta aproximadamente 5 % de variação entre os genótipos. Além 

disso, também comprovou que o gene β-giardina mesmo que bem conservado entre 

os variáveis genótipos é suficiente para distingui-los (CACCIÒ, DE GIACOMO, & 

POZIO, 2002).  

O resultado do sequenciamento confirmou 100 % de identificação com G. 

lamblia cepa WB. O iniciador β-giardina é amplamente utilizado em diversos estudos 

de caracterização/identificação de Giardia spp. (CASTRO-HERMIDA et al., 2008a, b; 

VOLOTÃO et al., 2007; VOLOTÃO et al., 2008). 

Na literatura, a maioria dos estudos disponíveis com o extrato celular de G. 

lamblia são realizados com o intuito de observa-se cisteíno peptidases em seu pH 

de atividade já conhecido, com isso não há muita informação de outras peptidases 

no parasito . No presente estudo, os resultados indicaram a presença de metalo 

peptidases ativas no extrato celular de G. lamblia, dado esse ainda não descrito na 

literatura. E também de serino peptidases ativas no extrato celular.  Adicionalmente, 

observamos um outro dado inédito que foi a presença de cisteíno peptidases ativas 

em pH alcalino.  
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7. Conclusões  

Com os resultados obtidos concluímos que:  

 

● A cepa WB de G. lamblia depositada na COLPROT mantém o mesmo 

perfil de crescimento como descrito na literatura; 

● A análise do gel de SDS PAGE mostra um perfil proteico bastante 

complexo; 

● Os ensaios de zimografia revelou a presença de peptidases com 

atividade em ampla faixa de pH;  

● Atividade de serino, metalo e cisteíno peptidases em pH básico (pH 

10), hidrolisando tanto a gelatina copolimerizada em SDS PAGE 

quanto o substrato peptídico fluorogênico; 

● Atividade de cis 

● teíno peptidases em pH básico, comportamento que não é descrito na 

literatura; 

● O conjunto de resultados indica a presença de metalo, serino e cisteíno 

peptidases nos lisados de G. lamblia. 
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