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RESUMO  

Tricomoníase é a doença sexualmente transmissível não viral mais comum no mundo 

é causada por Trichomonas vaginalis, um protozoário flagelado que coloniza o trato 

urogenital humano. Os tratamentos disponíveis para essa parasitose são da classe 

dos nitroimidazóis, e esses medicamentos apresentam eficácia variável com relatos 

na literatura sobre cepas resistentes. As peptidases têm sido alvo para a produção de 

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

parasitos. Os inibidores de peptidases se destacaram a partir do descobrimento das 

peptidases do vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), sendo atualmente utilizados 

em indivíduos HIV-positivos. Todavia, os estudos acerca de aspártico peptidases em 

T. vaginalis ainda são pouco conhecidos. No presente trabalho utilizamos técnicas de 

microscopia óptica, bioquímica e de biologia molecular para estudar dois isolados de 

T. vaginalis. As curvas de crescimento dos dois isolados mostraram perfis diferentes, 

onde o isolado G apresentou um crescimento mais rápido e mais expressivo do que o 

isolado T. A análise morfológica revelou que as duas amostras coradas com Giemsa 

não apresentam diferenças entre si, e o sequenciamento utilizando os iniciadores para 

o alvo ITS (espaçador transcrito interno) revelou que ambos os isolados apresentam 

100% de homologia com as sequencias de T. vaginalis depositadas no banco de 

dados GenBank, e são idênticos. Os ensaios bioquímicos mostraram que os lisados 

celulares dos isolados apresentam atividade proteolítica em uma ampla faixa de pH, 

e ainda que o isolado T exibe uma atividade proteolítica maior do que a observado no 

isolado G. Em pH ácido, as atividades proteolíticas de ambos os isolados foram 

inibidas na presença de pepstatina, lopinavir, ritonavir e E-64, indicando a presença 

de aspártico e cisteíno peptidases, respectivamente. Conjuntamente, nossos 

resultados indicam que os isolados estudados de T. vaginalis apresentaram perfis de 

crescimento e características bioquímicas diferentes, o que sugere que se trata de 

duas cepas distintas. Entretanto, os iniciadores que amplificam regiões do gene ITS1 

e ITS2 mostraram que os isolados apresentam 100% de similaridade entre si. Os 

dados gerados neste estudo fornecerão subsídios que irão contribuir para melhor 

compreensão dos mecanismos de patogenicidade deste parasito e avaliar os efeitos 

dos possíveis alvos dos IPs/HIV para a busca de alvos terapêuticos. 

Palavras-chave: Peptidases, Trichomonas vaginalis, extrato proteico, atividade 

proteolítica, aspártico peptidases, IPs-HIV. 
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ABSTRACT 

Trichomoniasis is the most non-viral sexually transmitted disease in the world caused 

by Trichomonas vaginalis, a flagellate protozoan which colonizes the human urogenital 

tract. The nitroimidazoles are the class of medications known to be effective, and 

metronidazole is the most common medication used for treating trichomoniasis. 

However, the effectiveness of these compounds is limited, and resistant strains have 

been described in the literature. Peptidases have been reported as a promising target 

since these molecules are involved in various parasitic mechanisms. Peptidase 

inhibitors stood out from the discovery of acquired immunodeficiency virus (HIV) 

peptidases and are currently used in treatment of HIV positive individuals. Moreover, 

studies of aspartic peptidases in T. vaginalis are still scarce. In the present work, we 

used optic microscopy, biochemistry and molecular biology techniques to study two 

isolates of T. vaginalis. Growth curves of two isolates demonstrated different profiles, 

where isolate G showed a faster and higher growth rate and when compared to isolate 

T. Morphologic analysis revealed no apparent differences among samples stained with 

Giemsa. In addition, DNA sequencing technologies using ITS (internal transcribed 

spacer) region showed that both isolates are 100% homology to T. vaginalis 

sequences deposited in Genbank and are identical to each other. Biochemical assays 

showed that lysates of both isolates have proteolytic activity over a wide pH range, and 

isolate T exhibits higher proteolytic activity compared to activity observed in isolate G. 

At acid pH, the proteolytic activities of isolates were inhibited in the presence of 

pepstatin, nelfinavir and E-64, indicating the presence of aspartic and cysteine 

peptidases, respectively. Data gained in this study will provide insights that will 

contribute to a better understating of the pathogenicity mechanisms of this parasite 

and search for new therapeutic targets. 

 

 

 

Keywords: Peptidases, Trichomonas vaginalis, protein extract, proteolytic activity, 

aspartic peptidases, IPs-HIV. 
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1. Introdução: 

1.1 O parasito: 

Trichomonas vaginalis é um parasito que foi descrito pela primeira vez em 

1836 pelo médico francês Alfred Donné, quando foi isolado de uma paciente 

diagnosticada com vaginite. Posteriormente, nos anos de 1894 e 1896, também foi 

relatado a presença do parasito em um paciente do sexo masculino diagnosticado 

com uretrite (ROJAS, FRAGA & SARAIEGO, 2004). Entretanto, foi apenas em 1916 

que Hoehne começou a associar a presença do parasito com o quadro de vaginite 

chamada de tricomoníase (HOEHNE, 1916). 

O parasito, T. vaginalis, está alocado no reino Protozoa, supergrupo 

Parabasalia, classe Trichomonadea, ordem Trichomonadida, família 

Trichomonadidae e o gênero Trichomonas (ADL et al., 2012).  

É um protozoário parasito flagelado, que exibe uma morfologia variável 

podendo ser oval, piriforme ou elíptica. Apresenta apenas a forma trofozoíta com 

tamanho aproximado de 10–19 μm de comprimento e 7 μm de largura (BENCHIMOL 

et al., 2016). Possui um único núcleo com formato elíptico, excêntrico localizado 

próximo a extremidade anterior do parasito. (REY, 2008) (Figura 1).  

 

 

Figura 1: Imagem do trofozoíto de T. vaginalis (A) adaptada do site 

https://parasitoufam.wordpress.com e (B) imagem elaborada pelo autor.  

 

No interior encontram-se três estruturas fibrilares: axóstilo, costa e corpo 

parabasal. O axóstilo é constituído por microtúbulos justapostos, que se projetam 

por todo corpo do parasito. Possui uma membrana ondulante que adere ao corpo 

https://parasitoufam.wordpress.com/
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pela costa (PETRIN et al., 1998). Apresentam retículo endoplasmático e lisossomos 

(BENCHIMOL, PEREIRA-NEVES & SOUZA, 2016) e o complexo de Golgi está 

localizado ao redor do corpo parabasal (REY, 2008). Não possuem mitocôndrias, e 

sim estruturas chamadas de hidrogenossomos, que são organelas esféricas ou 

levemente alongadas, com membrana dupla capazes de produzir adenosina 

trifosfato (ATP) e hidrogênio molecular (H2). Essas organelas possuem participação 

no metabolismo do piruvato formado durante a glicólise, incorporam cálcio e 

importam proteínas do hospedeiro (BENCHIMOL, PEREIRA-NEVES & SOUZA, 

2016). Os hidrogenossomos possuem uma enzima, a piruvato ferrodoxina 

oxirredutase (PFOR) (Townson et al., 1996), que transforma o piruvato em acetato, 

através de oxidação fermentativa originando o ATP (NEVES et al, 2016). A piruvato 

ferrodoxina oxirredutase descarboxila oxidativamente o piruvato, e seus elétrons são 

transferidos para os prótons formando H2 e ATP (BENCHIMOL, PEREIRA-NEVES & 

SOUZA, 2016), tendo como aceptor de elétrons, a ferredoxina e nicotidamina 

adenina dinucleotídeo (NAD+). O complexo enzimático composto por PFOR e pela 

proteína ferredoxina são fundamentais na manutenção energética dos organismos 

anaeróbicos. Devido a sua participação no metabolismo do parasito, o 

hidrogenossomo é considerado um excelente alvo para drogas (BENCHIMOL, 

PEREIRA-NEVES & SOUZA, 2016). 

T. vaginalis possui 4 flagelos livres, anteriores e de tamanho desiguais. Esses 

flagelos são originados de uma depressão denominada canal periflagelar. Além dos 

quatro flagelos livres, também apresenta um flagelo que está associado à membrana 

celular que forma a membrana ondulante (PETRIN et al, 1998). O protozoário tem a 

capacidade de formar pseudópodes que o auxilia na alimentação e na fixação em 

superfícies sólidas (REY, 2008). Em condições adversas, o parasito é capaz de 

interiorizar seus flagelos obtendo uma forma arredondada (MALLA, GUPTA, 

MAHAJAN, 2001). Diversos autores relatam estruturas arredondadas imóveis com 

flagelos internalizados, denominados pseudocistos (NEVES et al, 2016). Essa 

denominação ocorre, pois, a estrutura não apresenta uma verdadeira parede cística 

(BENCHIMOL, PEREIRA-NEVES & SOUZA, 2016).  

Os pseudocistos ou comumente chamados de formas endoflagelares, eram 

considerados inicialmente como formas degeneradas do parasito. Essa forma 

evolutiva foi observada em ambientes desfavoráveis, como em condições de 
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escassez alimentar. A maioria dos estudos sobre essa forma parasitária é em 

Trichomonas foetus, espécie responsável pela infecção em bovinos, cães e gatos. 

Apenas um estudo com pacientes diagnosticados com neoplasia cervical e 

infectados com T. vaginalis relata a presença de  pseudocistos na região cervical 

(PEREIRA-NEVES, RIBEIRO & BENCHIMOL, 2003). 

Em relação a fisiologia, o parasito é anaeróbico, sendo o oxigênio tóxico para 

célula, uma vez que T. vaginalis não possui a catalase, que é a enzima responsável 

por clivar H2O2 em O2 e H2O. É um microrganismo capaz de crescer em uma ampla 

faixa de temperatura, que varia de 25 a 40 °C e na faixa de pH de 5 a 7,5 (REY, 

2008). As fontes de energias do parasito advêm da glicose, maltose, galactose, 

glicogênio e amido, sendo o glicogênio armazenado quando o protozoário se 

encontra em condições desfavoráveis. Podem ainda utilizar os aminoácidos 

treonina, arginina e leucina como fonte de energia quando se encontram em 

condições limitantes (PETRIN et al., 1998).  

Durante o crescimento, o parasito produz aminas, o que leva a um aumento 

do pH do meio de cultura, deixando- o mais básico. Esse fato sugere que o aumento 

do pH vaginal em mulheres na menopausa as deixam mais susceptíveis a 

tricomoníase (SENA et al., 2007).  

T. vaginalis infecta o trato genital inferior feminino, e a uretra e próstata 

masculina, locais onde o parasito se replica (KRIEGER, 1995). O parasito não 

resiste por muito tempo fora do trato urogenital. É capaz de sobreviver por apenas 6 

horas em uma gota de secreção vaginal e por 24 horas em solução de ringer 

(composta por: cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de cálcio dihidratado) 

(ANVISA, 2019) em temperatura ambiente. Na água, resiste por até 2 horas, a 40 °C, 

e por aproximadamente 20 minutos a 46 °C (REY, 2008). Além disso, o parasito foi 

isolado de água de piscina com baixa concentração de cloro. Em panos molhados 

resiste por até 24 horas, em urina por 3 horas e permanece viável durante 6 horas 

em sêmen (LOSSICK, 1990 ). 

Como ocorre com outros tricomonadídeos, a reprodução acontece por fissão 

binária longitudinal e ocorre na superfície da mucosa do trato urogenital. A divisão 

nuclear é do tipo criptopleuromitótica e o cariótipo é composto por seis 

cromossomos (NEVES et al., 2016). Possui o maior genoma entre os protozoários 
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conhecidos (LEHKER & SWEENEY, 1999), além do potencial de codificar 

aproximadamente, 60.000 proteínas (CARLTON et al., 2007).  

Os protozoários da família Trichomonadidae podem parasitar tanto o homem, 

quanto animais desde felinos, primatas, bovinos e até as aves. As três principais 

espécies de Trichomonas que infectam o homem são muito bem definidas quanto ao 

seu local de infecção. T. tenax se restringe à cavidade oral, Pentatrichomonas 

hominis ao trato intestinal e T. vaginalis ao trato geniturinário.  Dentre essas 

espécies, T. vaginalis é o flagelado mais estudado, e é capaz de parasitar somente o 

homem (WANG, 2000). 

Recentemente foi descrito a possível comunicação entre os parasitos, por 

meio de vesículas proteicas de 10 a 100 nanômetros de tamanho, chamadas de 

exossomos. A secreção dessas vesículas faz a mediação das interações parasito-

parasito e parasito-hospedeiro, sendo capazes de se fusionar junto as células 

epiteliais, liberando seu conteúdo que irá modular a resposta imune do hospedeiro 

(TWU et al., 2013). 

 

1.2 Ciclo biológico 

Trata-se de um parasito monoxênico, no qual seu ciclo biológico apresenta 

somente a morfologia trofozoíta (NEVES et al., 2016). O parasito pode se propagar 

por meio de água e por fômites, como: peças íntimas compartilhadas, toalhas de 

banho e roupas de cama contaminadas (REY, 2008). 

A forma de transmissão mais comum do parasito é através da relação sexual. 

No homem infectado, o flagelado é encontrado na próstata ou nas vesículas 

seminais (REY, 2008). Por meio da ejaculação o parasito é levado para vagina, 

aderindo ao epitélio (NEVES et al., 2016). Não é relatado a disseminação da 

infecção para outras áreas como boca, mãos, intestino ou ânus (CDC, 2017) (Figura 

2). 

Além disso, T. vaginalis é transmitido de forma vertical, ou seja, da mãe 

contaminada para o recém-nascido durante o parto, principalmente para os bebês 

do sexo feminino (NEVES et al., 2016). A doença tem sido associada ao baixo peso 

ao nascer e a partos prematuros, além de infecções vaginais e respiratórias em 

recém-nascidos (COTCH et al., 1997).  
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O protozoário é causador de uma infecção benigna, mas que vem sendo 

associada com outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como gonorréia, 

sífilis, clamídia e AIDS (ALLSWORTH, RATNER & PEIPERT, 2009). Ademais, 

existem relatos de comorbidades com outros microrganismos causadores de 

vaginite, uretrite, cervicite, doença inflamatória pélvica, (SWYGARD et al., 2004) 

vaginose bacteriana (FRANKLIN & MONIF, 2000), candidíase (ALO et al., 2012) e o 

vírus herpes simplex  tipo 1 e tipo 2 (ALLSWORTH, RATNER & PEIPERT 2009). 

 

 

Figura 2: Ciclo biológico de T. vaginalis (adaptado do Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças) 

 

1.3 Manifestações clínicas 

As manifestações clínicas em mulheres e homens são variáveis. Nas 

mulheres a infecção pode se apresentar um quadro assintomático até um estado de 

severa inflamação (vaginite) (GOMEZ-BARRIO et al., 2002). As mulheres 
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sintomáticas, apresentam geralmente corrimento, odor, prurido e irritação. A vagina 

e a cérvice podem estar edemaciadas e eritematosas, com erosão e pontos 

hemorrágicos, conhecido como aspecto de morango (WOLNER-HANSSEN et al., 

1989). Dor abdominal tem sido relatada em casos de infecção do trato urogenital 

superior (LEHKER & ALDERETE, 2000). Um sinal característico da tricomoníase nas 

mulheres é a cérvice com aspecto de morango. Outro achado característico é o 

corrimento espumoso, mas que apenas 12 % das mulheres apresentam, não sendo 

suficientes para fechar um diagnóstico (FOUTS & KRAUS, 1980). 

Complicações oriundas da infecção por T. vaginalis têm sido descritas em 

mulheres como: alterações na gravidez (KLEBANOFF et al., 2001), infertilidade 

(GRODSTEIN, GOLDMAN & CRAMER, 1993), parto prematuro, baixo peso do 

recém-inato (COTCH et al., 1997) , doença inflamatória pélvica (CHERPES et al., 

2006) e predisposição ao câncer cervical (VIIKKI et al., 2000).  

A maioria dos homens é assintomático (PETRIN et al., 1998), caracterizando-

os como o grande disseminador da doença. O homem quando sintomático 

apresenta prurido, corrimento (CDC, 2017), disúria, ulceração peniana e uretrite não 

prostática (DOMEIKA et al., 2010). A sensação de queimação pós relação sexual ou 

micção também é relatada (CDC, 2017). Alguns casos mais extremos podem incluir 

epididimite, infertilidade e prostatite (CDC, 2015).  

 

1.4 Patogenia 

Após a transmissão, o período de incubação tem a duração de três a vinte 

dias (ALMEIDA et al., 2010), e o estabelecimento da infecção em mulheres ocasiona 

uma série de transformações em sua microbiota residente (PETRIN et al., 1998). 

Ocorre o aumento do pH vaginal (para uma faixa um pouco menos ácida), devido a 

diminuição da concentração de alguns microrganismos, principalmente Lactobacillus 

sp. Essas bactérias são fundamentais na manutenção da saúde vaginal e estão 

presentes em pH ácido, pois produzem ácido lático e liberam H2O2, a partir da 

metabolização do glicogênio liberado pelas células epiteliais vaginais.  A diminuição 

do pH vaginal inibe a proliferação de microrganismos oportunistas como T. vaginalis, 

além de facilitar a  

proliferação de outras bactérias anaeróbicas causadoras de vaginites 

bacterianas (MIRMONSEF et al., 2012).  A diminuição da flora bacteriana vaginal é 
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fundamental para que T. vaginalis consiga dar início a infecção (ESCHENBACH et 

al., 1989).  

Os mecanismos que envolvem a patogênese da tricomoníase são deflagrados 

inicialmente com a colonização da mucosa epitelial do trato geniturinário (LEHKER & 

ALDERETE, 1999; LEHKER & SWEENEY, 1999). Após degradar a camada de 

muco urogenital, ocorre o processo de aderência ao epitélio da vagina, colo do 

útero, uretra e próstata (LUSTIG et al., 2013). Minutos após contato com as células 

epiteliais, os parasitos sofrem mudança em sua conformação trofozoíta para uma 

forma arredondada, amebóide, e somente com essa morfologia são capazes de 

aderir à mucosa (ARROYO et al., 1993). A adesão de T. vaginalis é mediada por 

adesinas, que são proteínas encontradas no interior dos hidrogenossomos. As 

adesinas são ferro dependentes, e são denominadas de AP120, AP65, AP51, AP33 

e AP23 (ALDERETE & GARZA, 1988; ALDERETE et al., 1995; MORENO-BRITO et 

al., 2005). As adesinas têm a capacidade de destruir e invadir o tecido, produzindo 

lesões e pontos hemorrágicos, que geram o aspecto de morango, sinal característico 

descrito em pacientes com tricomoníase (LUSTIG et al., 2013).  

Os genes que codificam as adesinas são regulados positivamente pelo ferro 

durante a interação com as células epiteliais vaginais (KUCKNOOR, MUNDODI & 

ALDERETE, 2005). Em casos de baixa concentração de ferro no organismo, T. 

vaginalis é incapaz de induzir respostas do sistema inume (GARCIA et al., 2003). A 

importância do ferro também foi demonstrada em um estudo in vivo, onde 

camundongos infectados com uma cepa de T. vaginalis cultivada na ausência de 

ferro não apresentaram a formação de um abcesso cutâneo. Em contrapartida, os 

animais que foram infectados com a cepa do parasito mantida em cultura na 

presença do íon, desenvolveram o abscesso (RYU et al., 2001).  

Na mucosa vaginal, o parasito encontra o ambiente ideal, rico em ferro, que é 

um elemento essencial na manutenção da infeção parasitária (BENCHIMOL, 

PEREIRA-NEVES & SOUZA, 2016). Já na infecção que ocorre nos homens, o 

parasito encontra um cenário mais hostil. Uma vez que a secreção prostática é rica 

em zinco, e esse íon pode atuar como um antimicrobiano. Os homens possuem uma 

concentração de zinco que varia de 2,3 a 15,3 mM. Estudos in vitro indicam que o 

zinco inibe o crescimento ou leva o parasito à morte, sendo então considerado um 
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fator protetor ao homem (GARDNER et al., 1981; KRIEGER & REIN, 1982; MIDLEJ 

et al., 2019). 

Outra molécula que participa da citoaderência e invasão da célula hospedeira 

é o lipofosfoglicano (LPG), que está presente na membrana do parasito. O LPG se 

liga a proteínas que estão na superfície epitelial humana como as galectinas-1 e 3 

(FICHOROVA et al., 2015), sendo importante tanto na aderência do parasito quanto 

na modulação de resposta do hospedeiro (RYAN et al., 2011). Outra proteína 

expressa na superfície do parasito é a gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

(GAPDH), que também tem papel na citoaderência. A expressão de GAPDH 

também tem sua síntese e expressão regulada positivamente pelo ferro (LAMA et 

al., 2009). 

A indução da morte celular das células do hospedeiro por apoptose é 

mediada por uma cisteína peptidase, a CP30 em T. vaginalis. A apoptose limita a 

infecção e facilita a evasão do parasito da resposta imune do hospedeiro (KUMMER 

et al., 2008). Essa peptidase foi isolada de secreções vaginais de pacientes 

infectadas, uma vez que essas enzimas são ativas em pH vaginal (pH 4.5) 

(RENDON-GANDARILLA et al., 2013). A CP30 é uma enzima regulada 

negativamente pelo ferro, ou seja, quanto maior a concentração de ferro, menor é a 

capacidade de gerar a morte celular, e vice-versa (KUMMER et al., 2008). 

Além de todos os mecanismos de contato célula a célula que são realizados 

pelas adesinas, o protozoário pode se estabelecer de outra maneira, sem precisar 

aderir ao tecido do hospedeiro. Isso é possível por meio de um fator, chamado fator 

de separação de células (cell-detaching factor - CDF), que possui sua expressão 

regulada negativamente pelos hormônios estrogênicos, portanto, quanto mais 

hormônio menor será a expressão do fator. O CDF é uma glicoproteína (200 kDa) 

que age desprendendo células epiteliais e células da lâmina basal, e sua viabilidade 

é dependente da integridade do parasito (GARBER, LEMCHUK-FAVEL & BOWIE 

1989). 

Mais uma característica distinta sobre a forma com que o parasito se 

comporta quando está causando uma infecção é a fagocitose. In vitro o flagelado é 

capaz de fagocitar hemácias, leucócitos, células epiteliais, bactérias e leveduras do 

trato genital (RENDON-MALDONADO et al., 1998). A fagocitose ocorre por meio da 

emissão de pseudópodes e fusão das membranas da célula alvo com a do 
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protozoário (PEREIRA-NEVES & BENCHIMOL, 2007). Este processo propicia a 

troca de material genético entre bactérias e T. vaginalis, gerando assim uma maior 

diversidade genética do protozoário (DE KONING et al., 2000). O parasito também 

realiza a morte intracelular intermediada por lisossomos, que degradam bactérias e 

assim o parasito incorpora os nutrientes adquiridos (PEREIRA-NEVES & 

BENCHIMOL, 2007).  

A capacidade de realizar hemólise reitera os mecanismos no qual, T. vaginalis 

faz uso para deflagrar a infecção, bem como sua manutenção no hospedeiro. As 

hemácias são degradadas para aquisição de ferro presente na hemoglobina, e de 

ácidos graxos para a nutrição do parasito. A degradação pode ser realizada por 

meio de poros em sua membrana, deflagrada por perforinas e cisteína peptidases. 

Além disso, também pode ocorrer por meio das adesinas parasitárias, que se ligam 

à receptores presentes nos eritrócitos, que desencadearão a fagocitose, e a 

consequente captação de nutrientes pelo parasito (RENDON-MALDONADO et al., 

1998). 

O papel da resposta imune inata e adquirida na infecção por T. vaginalis não 

é totalmente elucidado. Existem estudos em camundongos infectados que 

demostraram altos níveis de imumoglobulinas IgA, IgG, IgM, células Th1 e o 

aumento da produção de espécies reativas de nitrogênio. A presença de anticorpos 

foi relatada em mulheres, entretanto, essa imunidade adquirida é de curta geração 

(FICHOROVA, 2009). A infecção gera uma resposta inflamatória mediada por 

citocinas pró inflamatórias, como IL-1β e IL-8 que subsequentemente vão recrutar 

neutrófilos, importantes na imunidade adquirida, bem como no controle da infecção 

(EDWARDS et al., 2014). 

A resposta imune do hospedeiro pode ser tanto celular como humoral, pois 

são recrutados leucócitos polimorfonucleares e macrófagos que são atraídos por 

quimiotaxia para agirem sobre o parasito. As imunoglobulinas também participam da 

resposta, porém cerca de 18 meses após a cura do paciente elas desaparecem,do 

organismo demonstrando ser possível a ocorrência de reinfecção pelo fato de não 

se desenvolver uma memória celular (REY, 2008). 

O sistema complemento é composto por 20 proteínas de membrana solúveis 

no sangue, que participam da resposta imune. O período menstrual é marcado por 

uma queda na concentração de microrganismos, entretanto, isso não ocorre com T. 
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vaginalis. Esse protozoário utiliza o ferro, presente em abundância nesse período, 

na regulação de diversas peptidases. Essas enzimas vão ativar a cascata de 

reações que são deflagradas pelo sistema complemento ao degradar a porção C3, 

levando a uma sintomatologia exacerbada nas mulheres. Uma outra característica 

do parasito é a sua capacidade de se revestir com proteínas plasmáticas do 

hospedeiro, conseguindo assim, evadir da resposta imune do hospedeiro (PETRIN 

et al., 1998). 

 

1.5 Epidemiologia 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a tricomoníase é a 

infecção causada por T. vaginalis, sexualmente transmissível (IST) não viral mais 

comum no mundo, com aproximadamente 276,4 milhões de casos relatados 

anualmente (OMS, 2013). A tricomoníase é uma das quatro ISTS curáveis mais 

frequente, que acomete as pessoas no mundo, juntamente com a sífilis, gonorréia e 

clamídia. Essas infecções aumentam o risco de aquisição do HIV (vírus da 

imunodeficiência humana) (OPAS, 2019). 

A tricomoníase tem maior ocorrência em mulheres. A disponibilidade de ferro 

entre os sexos é diferente, a menstruação é um grande facilitador para o 

estabelecimento da infecção pelo parasito nas mulheres. Diferentemente do trato 

geniturinário masculino, um ambiente rico em zinco que é secretado pela próstata e 

inibe infecções persistentes. Esses fatores podem justificar parcialmente a 

discrepância no número de casos de tricomoníase relatados em homens e mulheres 

(POOLE & MCCLELLAND, 2013). 

Dados epidemiológicos revelam que infecção por T. vaginalis é cosmopolita, 

com casos relatados em todo o mundo, e não tem associação com raça e nível 

socioeconômico da população. Sua prevalência está relacionada com os hábitos de 

higiene, acesso a saúde, idade, atividade sexual, prostituição e gravidez (CROSBY 

et al., 2002; SWYGARD et al., 2004). 

T. vaginalis é considerado um agente facilitador da transmissão e aquisição 

do HIV (KISSINGER, 2015; MCCLELLAND et al., 2007). É estimado que cerca de 

24 % das infecções pelo HIV estão diretamente associadas a infecções por T. 

vaginalis. Nos Estados Unidos, a tricomoníase é a IST de maior incidência, com 

cerca de 20 milhões de casos anuais reportados (CDC, 2008).  
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No Brasil, estima-se que cerca de 4,3 milhões de novos casos ocorram 

anualmente (FIOCRUZ, 2015). Entretanto, esses números são subestimados, uma 

vez que a doença não é de notificação compulsória e nem obrigatória. 

Adicionalmente, a baixa sensibilidade diagnóstica do exame citológico de 

Papanicolaou são fatores que podem estar mascarando a real prevalência da 

tricomoníase no país (ALVES et al., 2011). 

Um estudo realizado em Sergipe no Centro de Referência da Mulher (CRM) 

entre 2004 e 2005 mostrou que das 206,034 mulheres participantes, somente a 

metade foram submetidas ao exame de Papanicolau. E ainda, que apenas 3,66 % 

das pacientes foram diagnosticadas com tricomoníase em 2004 e 3,47 % em 2005. 

O baixo índice de positividade da doença pode ser explicado pelo método 

diagnóstico utilizado (ALMEIDA et al., 2010).  

Em Uberlândia, cidade do estado de Minas Gerais, foi realizado um estudo 

com 742 mulheres que foram atendidas em 15 unidades de ginecologia distribuídas 

pela cidade. A partir do swab com material coletado das pacientes, foi proposto a 

comparação entre três métodos diagnósticos: Papanicolaou, o exame direto à fresco 

e a cultura. Foram diagnosticadas 19 mulheres com tricomoníase (2,56 %), e tanto a 

cultura quanto o exame direto à fresco, apresentaram maior sensibilidade quando 

comparados com o exame de Papanicolaou (GRAMA, 2011). 

Foi realizado por Alves e colaboradores em Portugal uma pesquisa com 288 

mulheres com idades entre 17 a 60 anos, que apresentavam sintomas ou não de 

tricomoníase. Essas mulheres preencheram um questionário anônimo com diversas 

perguntas que englobaram desde idade até o uso ou não de preservativos nas 

relações sexuais. Foi relatado que 3,8 % (n=11) das mulheres estavam infectadas 

por T. vaginalis. Destas, 27,3 % apresentavam corrimento amarelo esverdeado 

característico da infecção e 74,3 % das mulheres eram sexualmente ativas. Dos 

casos positivos, 54,5 % foram submetidas a tratamento devido ao corrimento, e em 

18,2 % dos casos o tratamento foi realizado com metronidazol (ALVES et al., 2011).  

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), nos Estados 

Unidos são relatadas cerca de 20 milhões de novos casos de ISTs por ano, dentre 

elas está a tricomoníase. Jovens com idades entre 15 e 24 anos são o grupo mais 

afetado, correspondendo a 50 % de novos casos de ISTs. Estima-se que há mais de 
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uma milhão de casos de tricomoníase na população de jovens e adultos nos 

Estados Unidos (CDC, 2008).  

1.6 Diagnóstico da tricomoníase 

T. vaginalis pode provocar infecções assintomáticas ou quadros de 

vulvovaginite (SYED & BRAVERMAN, 2004). Os sintomas comumente relatados são 

a irritação vulvar e a secreção vaginal amarelo-esverdeada com mau cheiro 

(MASCARENHAS et al., 2012). 

Apesar da sintomatologia característica, o diagnóstico laboratorial não deve 

ser baseado apenas no quadro clínico do paciente (NEVES et al., 2016; SOBA, 

SKVARC & MATICIC, 2015). Na mulher é coletada a secreção vaginal através do 

exame preventivo Papanicolaou, e no homem o diagnóstico é realizado através da 

análise do sedimento urinário, da secreção uretral ou prostática (REY, 2008).  

A amostra deve ser coletada de forma adequada, em homens é necessário 

que não tenha urinado, sendo assim o exame deve ser realizado pela manhã. Além 

disso, o paciente não deve fazer o uso de nenhum medicamento tricomonicida nos 

15 dias que antecedem o exame (DE CARLI, 2010). A coleta da secreção prostática 

deve ser realizada por meio de swab umedecido em solução salina isotônica 

(composta por cloreto de sódio (NaCl) e água destilada deionizada). Para coleta do 

material feminino, é necessário a ausência de higiene íntima antes do exame, e a 

não utilização de medicamentos orais ou cremes vaginais por 15 dias que 

antecedem ao exame. O material deve ser coletado com swab (NEVES et al., 2016) 

e inoculado em meio Stuart (solução salina isotônica a 0,15 M com 2 % de glicose) 

ou colocado em álcool polivinílico (fixador APV). A solução salina mantém os 

microrganismos viáveis por algumas horas, enquanto, que o APV preserva a 

morfologia do parasito, podendo ser corado posteriormente (NEVES et al., 2016). 

O exame citológico pelo método de Papanicolaou é um método diagnóstico 

sugestivo para infecção por T. vaginalis de baixa sensibilidade, nele são coletadas 

amostras que são analisadas ao microscópio (SHERRARD et al., 2011). 

O exame à fresco consiste na análise de uma gota de secreção vaginal 

diluída em solução salina, que deve ser colocada em uma lâmina recoberta por uma 

lamínula (wet mount) e levada ao microscópio óptico (REY, 2008). As limitações 

dessa técnica são a baixa sensibilidade, sendo necessário uma carga parasitária 

mínima de 100 parasitos viáveis por mL de secreção (HARP & CHOWDHURY, 
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2011), e que só deve ser realizada com amostras recém- coletadas (KINGSTON, 

BANSAL & CARLIN, 2003). Essa técnica permite a visualização de alterações na 

morfologia epitelial e a presença de células polimorfonucleares, que são indicativos 

de infecção (CONSOLARO et al., 2000). 

Outro método diagnóstico é o cultivo da amostra em meios de culturas 

líquidos. A amostra recém coletada deve ser inoculada no meio de cultura, incubada 

a 37 °C por 48 horas e então analisada por microscópia óptica diariamente, por até 5 

dias. Baseado na visualização da viabilidade do parasito, é possível fechar o 

diagnóstico. Esse método diagnóstico apresenta maior sensibilidade que a técnica 

de montagem úmida, além de permitir a avaliação da susceptibilidade dos parasitos 

a agentes antimicrobianos. Entretanto, é uma técnica que exige o rápido transporte 

do material para que os parasitos permaneçam viáveis, um correto manuseio e 

processamento da amostra, além de um microscopista treinado para um diagnóstico 

preciso. Adicionalmente, é uma metodologia que o diagnóstico é mais demorado 

(cerca de uma semana ou mais) e mais caro quando comparado a montagem úmida 

(PATIL, NAGAMOTI & METGUD, 2012). 

Um método diagnóstico disponível comercialmente é o InPouch TV® (BioMed 

Diagnostics, White City, Oregon, USA). Esse método consiste em um envelope 

plástico com dois compartimentos internos, que serve simultaneamente como meio 

de transporte e de cultura o que dispensa o uso de lâminas de microscopia para 

visualização dos parasitos, uma vez que sua transparência permite a visualização 

direta no microscópio. Quando comparado ao método convencional de cultura 

apresenta menor probabilidade de contaminação. Em contrapartida, é uma técnica 

mais cara (HOBBS & SENA, 2013; OHLEMEYER et al., 1998).  

Os métodos de detecção de antígenos com apresentação de teste rápido têm 

sido utilizados. O teste de OSOM Trichomonas (Sekisui Diagnostics, CA, EUA), é um 

método que possui uma vareta de fluxo capilar imunocromatográfico (tecnologia que 

utiliza anticorpos específicos para detecção de antígenos proteicos de T. vaginalis). 

O teste é positivo quando aparece uma linha azul na tira, que significa a ligação dos 

anticorpos aos antígenos do parasito. Também existe o teste de aglutinação em 

látex da empresa TV Kalon, que consiste na aglutinação de esferas revestidas por 

anticorpos na presença de antígenos do parasito. As vantagens desse método é a 

alta especificidade e rapidez nos resultados (aproximadamente 30 minutos), e 
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independe de aparelhos especializados para leitura. A limitação consiste na não 

detecção de  parasitos em pacientes assintomáticos, o que ocorre na maioria dos 

homens infectados (HOBBS & SENA, 2013).  

O diagnóstico também pode ser realizado através de técnicas de biologia 

molecular. O teste rápido BD Affirm VPIII permite a identificação dos três principais 

agentes etiológicos causadores de vaginites: espécies de Candida, Gardnerella 

vaginalis e T. vaginalis através de sondas de DNA (HOBBS & SENA, 2013).  

Outros testes disponíveis são os de amplificação de ácidos nucleicos 

(NAATs), baseado na reação da cadeia da polimerase (PCR) e na amplificação 

mediada por transcrição (TMA). Essa técnica utiliza iniciadores nucleotídicos e 

sequências de sondas especificas para o microrganismo alvo. Portanto, a 

sensibilidade do teste é superior a todos os outros testes descritos. As vantagens 

são a alta especificidade e sensibilidade, fornecendo resultados confiáveis 

principalmente nos casos assintomáticos. As desvantagens são o alto custo, 

equipamentos específicos, treinamento de pessoal, demora no resultado e 

possibilidade de resultados falso positivos nos casos de pacientes tratados (NYE, 

SCHWEBKE & BODY, 2009). As técnicas de biologia molecular são mais sensíveis 

quando comparada com os demais testes diagnósticos (SOPER, 2004). 

Resumidamente, os métodos diagnósticos para mulheres e homens 

comparativamente apresentam sensibilidade e especificidade distintos, além de não 

serem aplicados a ambos os sexos pelas diferenças sintomatológicas, conforme 

apresentado em tabela 1 e 2, respectivamente (SOPER, 2004). 
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Tabela 1: Análise Comparativa entre métodos diagnósticos em mulheres (adaptada de 

Soper, 2004) 

 

Tabela 2: Análise comparativa entre os métodos diagnósticos na população 

masculina (adaptada de Soper, 2004) 

 

 

Foi convencionado que mulheres com suspeita de tricomoníase devem ser 

submetidas ao exame direto à fresco seguido por cultura. Mesmo que a 

sensibilidade do exame direto seja questionável, ainda é a técnica mais utilizada 

(GAYDOS et al., 2017). Embora exista uma variedade de testes para detecção de T. 

vaginalis, o diagnóstico ainda é um desafio, pois é baseado em sintomas que nem 

sempre são específicos e presentes em todos os pacientes. Existe a necessidade da 

Métodos diagnósticos em mulheres 

Testes  Sensibilidade (%) Especificidade (%) Custo * Uso
Tempo de 

resultado 

Montagem úmida 50-60 >90 Baixo Fácil Minutos

Cultura 85-95 >95 Alto Fácil Dias

Cultura InPouch 85-95 >95
Médio

Fácil Minutos 

(montagem úmida) 

/dias (cultura)

Papanicolaou 50 90 Médio Fácil Dias a semanas

PCR >90 >95 Alto Difícil Dias

Affirm VP III >90 >95 Médio Moderado Horas

Teste rápido (detecção de 

antígeno)

95 95 Baixo Fácil Minutos

* Baixo < $15, médio $15 e alto $ 60 valores em dólares 

Métodos diagnósticos em homens 

Testes  Sensibilidade (%) Especificidade (%) Custo* Uso
Tempo de 

resultado 

Cultura swab uretral 

Cultura sedimento urinário

Cultura swab e urina

Montagem úmida

PCR

~60

~60

>60

~30

>90

Alta

Alta

Alta

Baixa

>90%

Alto

Alto

Alto

Baixo

Alto

Moderado

Moderado

Fácil

Fácil

Difícil

Dias

Dias

Dias

Dias

Minutos

* Baixo < $15, médio $15 e alto $ 60 valores em dólares 
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criação de testes que sejam mais sensíveis e acessíveis à população de uma 

maneira geral (DE CARLI, 2010). 

 

1.7 Tratamento 

O tratamento é fundamental para o controle da infecção. Por se tratar de uma 

IST e por existir tantos pacientes assintomáticos, ocorre a propagação da infecção 

de forma descontrolada. Assim, é necessário primeiramente que haja mudança de 

hábitos, como a realização da prática sexual de forma segura, com uso 

preservativos, bem como o tratamento do casal, quando um dos parceiros for 

diagnosticado com tricomoníase (SENA et al., 2007). 

O tratamento é realizado por medicamentos antimicrobianos da classe 

nitroimidazóis, sendo o metronidazol e o tinidazol os mais utilizados, em dose oral 

única de 2 mg (WORKOWSKI & BERMAN, 2010). Esses compostos são absorvidos 

na forma de pró fármaco por difusão passiva pelo parasito, e são ativados pela 

redução não enzimática que ocorre nos hidrogenossomos. Os nitroimidazóis agem 

sobre o sistema redox e competem com enzimas do parasito. O metabolismo do 

parasito tenta compensar convertendo os radicais formados em pró-fármaco 

novamente, mas não conseguem, e acabam morrendo. (KULDA, 1999).  

O metronidazol é o fármaco de primeira escolha no tratamento da 

tricomoníase, sendo o medicamento mais utilizado (MACIEL, TASCA & DE CARLI, 

2004). Existe a apresentação em gel, para uso tópico que tem uma menor eficácia 

(menor que 50 %) que a apresentação oral (BRAVO et al., 2010). Todavia, o fármaco 

em comprimido também não é 100 % eficaz, pois existem relatos de cepas 

resistentes, sendo necessário o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento 

da tricomoníase (DUNNE et al., 2003; MACIEL, TASCA & DE CARLI, 2004).  

O tinidazol é utilizado quando ocorre casos de resistência ao metronidazol 

(BACHMANN et al., 2011; CUDMORE et al., 2004). Ele possui alta eficiência, sendo 

encontrado em altas concentrações na secreção vaginal, e apresenta baixa 

toxicidade (CUDMORE et al., 2004). Em um estudo foi demostrado que mulheres 

com tricomoníase tratadas com diferentes drogas a porcentagem de falha do 

tinidazol foi de 3,7 % (FORNA & GULMEZOGLU, 2003).  

A falha terapêutica tem sido frequentemente relatada na literatura, devido 

entre outros fatores à baixa absorção ou inconsistências em relação a 



17 
 

biodisponibilidade do fármaco. Entretanto, existe pacientes que sofrem reinfecção ou 

que não aderem ao tratamento, contribuindo para esse insucesso. Não é totalmente 

esclarecido como é deflagrado o mecanismo de resistência, todavia tem sido 

observada uma redução na atividade enzimática de PFOR (DUNNE et al., 2003). 

Outra problemática no tratamento com os nitroimidazóis são os efeitos colaterais, 

como: náuseas, vômitos, gosto metálico, dores de cabeça e tonturas (ROBERTSON 

et al., 2010). 

 

1.8 Peptidases 

As peptidases são também chamadas de proteases ou enzimas proteolíticas, 

responsáveis por catalisar a hidrólise de ligações peptídicas em proteínas ou em 

fragmentos proteicos. Para que ocorra a clivagem proteolítica é utilizada uma 

molécula de água, e por isso as peptidases são ditas hidrolases. Sendo sua 

classificação inicialmente descrita com base na reação catalisada, em 

exopeptidases e endopeptidases São ditas exopeptidases quando agem na 

extremidade de uma cadeia polipeptídica única, atuando nas porções amino e/ou 

carboxi-terminal. Quando essas enzimas agem nas ligações peptídicas na região 

interna de uma cadeia polipeptídica, são classificadas como endopeptidases 

(BARRETT, RAWLINGS & O'BRIEN, 2001) (Figura 3). 

As peptidases podem ainda ser classificadas de acordo com três critérios, 

sendo eles: sítio catalítico dependente da presença de aminoácidos, seletividade da 

ligação catalítica e estrutura molecular (RAWLINGS, MORTON & BARRETT, 2006). 

São agrupadas em: aspártico, metalo, glutâmico, cisteína, serina e treonina 

peptidases (BARRETT, 1994).  

O MEROPS é um banco de dados que une toda a diversidade de informações 

adquiridas sobre as peptidases. As peptidases de diferentes classes são 

organizadas em famílias, sendo cada uma identificada por uma letra e essa 

corresponde ao sítio catalítico de ação. Sendo a letra A utilizada para aspártico, C 

para cisteína, M para metalo, S para serina, T para treonina, G para glutâmico e U 

quando possuir mecanismo de hidrólise desconhecido, seguido por um número. As 

famílias que são de uma origem evolutiva comum são agrupadas em clãs 

(RAWLINGS, BARRET & BATERMAN, 2011). 
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As aspártico peptidases são assim classificadas pois possuem dois resíduos 

de ácido aspártico em seu sítio ativo (TOSSI et al., 2000),  apresentam atividade em 

de pH ácido (AGUILAR et al., 1995) e preferencialmente agem sobre aminoácidos 

hidrofóbicos (FRUTON, 2002). Em geral, são peptidases monoméricas nos 

eucariotos e consistem em uma única cadeia polipeptídica que forma dois domínios 

similares, que são separados por uma fenda do sítio ativo (SODERO, DE SIMONE & 

SILVA-JR 2009).  

As metalo peptidases se diferenciam das demais endopeptidases por precisar 

da ligação com um ou dois cátions, metais divalentes (zinco, cobalto, manganês, 

níquel ou cobre) em seu sítio ativo para que exerça sua função. Também há a 

ligação com aminoácidos como histidina, glutamato, lisina ou aspartato que 

possuem como função auxiliar na ligação do íon metálico (BARRETT, RAWLINGS & 

WOESSNER, 2004).  

Por sua vez, as glutâmicos peptidases, são enzimas carboxílicas (ou ácidas) 

que possuem como mecanismo de ação, em seu centro ativo, uma díade catalítica 

composta pelo resíduo de ácido glutâmico e glutamina (FUJINAGA et al., 2004). 

As cisteíno peptidases são caracterizadas por possuir em seu sítio ativo um 

resíduo de cisteína, que pertence ao grupo tiol. Este grupo está covalentemente 

ligado com o grupamento carbonila, local onde ocorre a quebra do substrato. As 

peptidases mais abundantes da família das cisteína possuem características 

estruturais semelhantes a peptidase vegetal isolada da Carica papaya que é um 

fruto, sendo nomeadas de papain-like (RAWLINGS & BARRETT, 1994).  

As serino peptidases correspondem a cerca de um terço de todas as 

peptidases conhecidas, sendo a maior família de enzimas proteolíticas. Apresentam 

como resíduo nucleofílico, o aminoácido serina em seu sítio ativo (RAWLINGS & 

BARRETT, 1993). O mecanismo de ação ocorre por meio da tríade catalítica, 

composta por serina, ácido aspártico e histidina (POLGAR, 2005). Estão envolvidas 

amplamente nas funções fisiológicas humanas como digestão, coagulação e 

apoptose (POWERS et al, 2002).  

As treonino peptidases são caracterizadas pela presença do aminoácido 

treonina localizado na posição amino terminal do seu sítio ativo (LOWE et al., 1995). 

Tem por mecanismo catalítico uma grande similaridade com outras peptidases, 

como cisteíno e serino (SEEMULLER et al., 1995).  
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A importância biológica das peptidases é indiscutível, uma vez que nos 

microorganismos em que elas estão presentes estão envolvidas em diversos 

mecanismos de patogenicidade e virulência. Sendo assim são consideradas um 

ótimo alvo para criação de novos fármacos (LOPEZ-OTIN & BOND, 2008). 

 

 

Figura 3: Painel esquemático do mecanismo de ação das peptidases. Os círculos azuis 
representam aminoácidos da cadeia polipeptídica. Os círculos pretos representam os 
grupamentos terminais amino (NH2) e carboxila (COOH).  

 

1.9 Inibidores de aspártico-peptidases do HIV (IPs- HIV) 

As aspártico peptidases fazem parte do desencadeamento de mecanismos 

relacionado a doenças, sendo assim é necessário o estudo acerca de seus 

inibidores com finalidade terapêutica (EDER et al., 2007). Os inibidores de aspártico 

peptidases do HIV (IPs HIV) constituem o exemplo mais bem sucedido de emprego 

de um inibidor proteolítico como quimioterápico. Estudos in vitro demonstram ação 

direta dos IPs HIV sobre Cândida albicans, Cryptosporidium parvum, Toxoplasma 

gondii, Plamodium falciparum, Fonsecaea pedrosoi, Leishmania spp e Trypanosoma 

cruzi. (ALFONSO & MONZOTE, 2011; DE BERNARDIS et al., 2004; HOMMER et 

al., 2003; MONZOTE et al., 2013; PALMEIRA et al., 2008; REBELLO et al., 2018a; 

SANGENITO et al, 2016; SKINNER-ADAMS et al., 2004). Em protozoários 
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intestinais, estudos preliminares in vitro demonstram que compostos bioativos de 

alguns IPs HIV inibem o crescimento e afetam a citocinese de G. lamblia, e atuam 

sobre peptidases de Cryptosporidium spp (DUNN et al., 2007)  

Existem dez IPs-HIV, que são: amprenavir, atazanavir, darunavir, nelfinavir, 

indinavir, ritonavir, tipranavir, saquinavir, lopinavir e brecanavir, sendo todos 

licenciados pelo FDA (Food and Drug Administration) (FDA, 2008). Diferenciam entre 

si sob o ponto de vista farmacocinético (FLEXNER, 1998). A biodisponibilidade de 

cada um é variável, pois sofre influência da alimentação, do veículo de 

administração do fármaco, bem como do próprio metabolismo do paciente 

(FLEXNER, 1998). A metabolização do fármaco é feita no fígado e no intestino 

médio, via citocromo P-450 (CHIBA et al., 1996; KUMAR et al., 1996), e a absorção 

ocorre nas primeiras quatro horas e a meia após a sua ingestão, com uma meia vida 

entre uma a seis horas (CLEVENBERGH et al., 2004; CRUTCHLEY et al., 2011; 

DELILLE et al., 2014; SAUMOY et al., 2011). O ritonavir é o IP-HIV que possui maior 

eficácia, sendo administrado conjuntamente com outros inibidores, pois essa 

coadministração é benéfica para a farmacocinética dos inibidores. O ritonavir age 

como potencializador em doses sub-terapêuticas (SCOTT, 2005).  

Desta forma, as peptidases de maneira direta ou indireta são um universo 

importante para estudos que visem o combate à infecções parasitárias. 
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2. Justificativa 

A terapêutica empregada para o tratamento da tricomoníase apresenta eficácia 

questionável, efeitos adversos e relatos de resistência ao tratamento têm sido 

documentados. Diante disto e do número reduzido de fármacos utilizados no 

tratamento, é necessário a busca por novas alternativas terapêuticas. As peptidases 

participam ativamente de uma gama de processos biológicos relevantes para a 

fisiopatologia dos parasitos. Assim, a identificação e caracterização das peptidases 

de T. vaginalis são importantes e poderão fornecer subsídios para o 

desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento da tricomoníase.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo Geral 

Identificar as peptidases presentes em dois isolados de T. vaginalis 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Manter do parasito em cultura TYM; 

 Avaliar do crescimento do parasito em meio de cultura TYM; 

 Analisar a morfologia do protozoário por microscopia óptica; 

 Avaliar o perfil proteico dos isolados de T. vaginalis; 

 Analisar a presença de aspártico peptidases em lisados de T. vaginalis 

utilizando a técnica de zimografia e substrato peptídico fluorogênico e 

de IP-HIV (lopinavir e ritonavir); 

 Caracterizar o parasito através da amplificação pela PCR e 

sequenciamento do espaçador transcrito interno do DNA ribossomal 

nuclear (ITS 1-ITS 2). 
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4. Materiais e Métodos 

4.1 Manutenção dos parasitos em cultura 

Foram utilizadas duas amostras de T. vaginalis depositadas na Coleção de 

Protozoários da Fundação Oswaldo Cruz (COLPROT) sob o número de 902 e 903. 

Após o descongelamento, as amostras denominadas isolado T (902) e isolado G 

(903) foram mantidas a 37 ºC em meio de cultura Trypticase-yeast extract-maltose 

(TYM) pH 6,3 suplementado com 10 % (v/v) de soro fetal bovino (SFB), 2 % (v/v) 

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

através de repiques a cada 72 h.  

 

4.2 Curva de crescimento 

Inóculo inicial de 5,0 x 105 trofozoítos foi colocado em 10mL de meio TYM 

suplementado e incubadas a 37 ºC por até 120 h 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 coradas com Giemsa na diluição 1:10. O esfregaço foi fixado 

em metanol absoluto por 4 min, seguido de 4 min HCl (5 N) e 14 min de Giemsa, 

conforme protocolo empregado na COLPROT.  

 

4.4 Extração de proteínas 

Os parasitos foram lavados três vezes por centrifugação (25 °C, 10 min, 2000 

x g) em PBS. Posteriormente foi adicionado ao sedimento a solução composta por 

40mM Tris contendo 1 % de CHAPS. Os parasitos foram lisados empregando sete 

ciclos de congelamento e descongelamento em nitrogênio líquido intercalados com 

uma etapa de homogeneização no equipamento vórtex. A fração solúvel 

(sobrenadante) foi coletada após centrifugação (4 ⁰C,10 min, 14000 x g) e alíquotas 

de frações de 20 µL foram congeladas a -20 ⁰C 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 (Thermo Scientific). 

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

2 mg/mL na concentração entre 10 a 50 μg. Alíquotas das amostras foram 

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

Reagente B) incubadas a 37 ⁰C 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 (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 (200 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 géis foram colocados em tampão de ativação 

com diferentes pHs: 0,1 M citrato (pH 3, pH 5 e pH 6), 0,2 M Tris (pH 7 e pH 8) e 0,2 

M glicina-NaOH (pH 10) e incubados a 37 ⁰C overnight. Após esta etapa, os géis 

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

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

incubados em tampão nas mesmas condições descritas acima, acrescidos de 100 

µM trans-epoxysuccinyl-L-leucylamida (4-guanidina) butano - E-64 (inibidor de 

cisteíno peptidases), 10 µM pepstatina (inibidor de aspártico peptidases), 10 µM 

lopinavir ou 10 µM ritonavir (inibidores de aspártico peptidases do HIV).  
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4.8 Ensaios de atividade enzimática em solução 

A determinação fluorimétrica da atividade enzimática foi realizada com a 

utilização do substrato peptídicos fluorogênico MCA-Gly-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-

Arg-Leu-Lys-DNP-Arg-NH2 (Sigma) na concentração final de 10 µM em tampão de 

reação composto por  400 mM citrato (pH 3,0). As reações foram realizadas a 37 ⁰C. 

O fluoróforo amino metil coumarina (MCA) é liberado quando o substrato é 

hidrolisado e desta forma pode-se detectá-la 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 segundos) 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), pepstatina-A (10 μM), lopinavir (10µM) e ritonavir 

(10µM). Os dados foram plotados em gráficos de tempo em relação a unidade de 

fluorescência relativa (RFU). A análise estatística dos experimentos foi feita o 

programa GraphPad Prisma 5.  

 

4.9 Extração do DNA 

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

sedimento foi então coletado e congelado a – 20 oC para posterior extração de DNA, 

com o kit comercial QIAmp DNA Stool (Quiagen), 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 um par de oligonucleotideos iniciadores. Estes iniciadores 

flanqueiam parte das regiões do espaçador interno transcrito (ITS-1 e ITS-2) e do 

gene 5.8S rRNA (Integrated DNA Technologies – IDT) da família Trichomonadidae 

(Tabela 3). A reação foi realizado no volume final de 50 µl, 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), 1,5 U de Taq DNA polimerase (DNA Platinum polimerase, 

Invitrogen Life Technologies), 0,04 % de BSA (Sigma) e 3 µl de DNA das amostras. 

O ciclo de amplificação consiste em: Uma etapa de desnaturação inicial a 95 °C por 

5 min, seguido de 35 ciclos composto por: uma etapa de desnaturação a 95 °C por 
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30 seg, anelamento a 66 °C por 30 seg, e por uma etapa de extensão a 72 °C por 90 

seg. Ao término dos ciclos, seguiu-se uma etapa de extensão final a 72 °C por 7 min 

(FELLEISEN, 1997). Um controle negativo da reação de PCR (branco) foi realizado. 

Este controle é composto por todos os reagentes utilizados na reação de 

amplificação, com exceção do DNA que foi substituído por água deionizada livre de 

DNA e DNAse. 

 

Tabela 3: Sequência de iniciadores para ITS 

Sequência dos ologonucleotideos iniciadores Tamanho do 
produto amplificado 

Direto (Forward): 5´-TGCTTCAGTTCAGCGGGTCTTCC-3´ 372pb 

Inverso (Reverse): 5´-CGGTAGGTGAACCTGCCGTTGG-3´  

 

 

4.11 Purificação e análise 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). Utilizamos 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 de 100 pb (3 uL) foi utilizado. A corrida eletroforética foi 

feita à 60 V por 1 h, e em seguida o gel foi visualizado no trans- iluminador (UV 

transluminador, Major Science) e fotodocumentado com câmera digital. 

 

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 

(Applied Biosystems), seguindo as instruções do fabricante, e posteriormente a 

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

eletroforegramas obtidos foram editados e a sequência consenso foi obtida por meio 

do programa SeqMan do pacote do Lasergene. Posteriormente o percentuais de 

identidade das sequencias foi avaliado por meio da ferramenta de Busca de 

Alinhamento Local Básico (BLAST) disponível no NCBI 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov). 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov)./
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4.13 Análises estatísticas 

Os experimentos foram realizados em duplicatas técnicas e biológicas. Os 

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

programa GraPad Prism 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 Trichomonas vaginalis 

Dois isolados de T. vaginalis foram retirados da criopreservação, colocados 

em cultura por uma semana. Em seguida, o crescimento de ambos os isolados 

foram acompanhados por até 120 horas, com contagem diária em câmara de 

Neubauer. A curva de crescimento dos isolados foi iniciada com um inóculo de 5 x 

105 trofozoítos. A fase logarítmica do isolado T se estende até 72 horas, e fase 

estacionária foi observada em 96 horas. Após esse período, o número de parasitos 

na cultura começa a diminuir (Figura 4A). O isolado G apresenta a fase logarítmica 

se estendendo até 48 horas, a fase estacionária foi visualizada entre 48 e 96 horas. 

Em seguida observamos que o número de parasitos começa a decair (Figura 4B). 

Quando comparamos a curva de crescimento dos dois isolados, observamos que o 

isolado G tem um crescimento mais expressivo e mais rápido do que o isolado T 

(Figura 4). Nos ensaios subsequentes, os parasitas foram coletados na sua fase 

estacionária.  

 

 

Figura 4: Curva de crescimento de T. vaginalis (A) isolado T (B) isolado G em meio TYM 
 

 

 

5.2 Análise morfológica 

Através da microscopia óptica, analisamos a morfologia dos isolados de T. 

vaginalis corados com Giemsa. Observamos nitidamente que ambos os isolados 

apresentam morfologia bem semelhante, oval ou piriforme. Observamos ainda 

quatro flagelos, membrana ondulante, axóstilo e núcleo (Figura 5). 

A B
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Figura 5: Microscopia óptica de amostras de T. vaginalis. (A-B) isolado T e (C-D) isolado 
G corados com Giemsa. 
 

 

5.3 Caracterização bioquímica 

Por meio da técnica de SDS-PAGE 12% em condições desnaturantes foi 

avaliado o perfil proteico dos isolados de T. vaginalis. Os géis corados com azul de 

Coomassie revelaram que ambas as amostras apresentam um perfil de proteínas 

complexo. Os isolados apresentam um perfil semelhante, com bandas variando de 

aproximadamente 68 kDa até 18,4 kDa (Figura 6).  

 

 

C D

10µM5µM

A B

5µM 10µM
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Figura 6: SDS-PAGE 12% em condições redutoras dos extratos proteicos de T. 
vaginalis corado com azul de Coomassie R. Isolados T e G (10 µg) PM: padrão de massa 
molecular (Thermo Scientific). 

 

 

Através da técnica de zimografia, utilizando a gelatina como substrato foi 

observado que os lisados dos isolados T e G apresentam intensa atividade 

proteolítica em uma ampla faixa de pH testada (Figura 7). Além disso, o isolado T 

apresenta um maior número de bandas e degrada a gelatina mais intensamente do 

que o isolado G nas condições testadas (Figura 7).  

Podemos observar ainda que o isolado T apresentou cinco bandas de 

aproximadamente 80 kDa, 70 kDa, 52 kDa, 49 kDa e 39 kDa. A maior atividade 

proteolítica sobre a gelatina foi observada em pH 5 (Figura 7). 

Em contrapartida, no isolado G, observamos quatro bandas bem delineadas 

de aproximadamente 69 kDa, 50 kDa, 43kDa e 32 kDa, e a maior atividade 

proteolítica sobre a gelatina foi observada em pH 6 (Figura 7). 
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Figura 7: Zimografia dos extratos proteicos dos isolados de T. vaginalis (15 µg). SDS-
PAGE 12 % co-polimerizado com gelatina 0,1% em condições não redutoras incubados em 
diferentes tampões com diferentes pHs. PM: padrão de massa molecular (BioRad). 

 

 

Com o intuito de identificar a presença de aspártico peptidases nos isolados 

de T. vaginalis, repetimos o experimento utilizando o tampão com pH 3,0 na 

presença de diferentes inibidores proteolíticos, que foram: pepstatina, E-64, lopinavir 

e ritonavir (Figura 8). A atividade proteolítica dos isolados T e G foi bastante inibida, 

mas não totalmente na presença da pepstatina, indicando assim, a presença de 

aspártico peptidases em ambas as amostras de T. vaginalis (Figura 8A). 

Interessantemente, a degradação da gelatina pelos isolados foi totalmente inibida na 

presença de E-64, restando apenas uma atividade residual mínima no isolado T 

(Figura 8B). O inibidor lopinavir e ritonavir foram capazes de inibir parcialmente a 

degradação da gelatina pelo isolado G (Figura 8C e 8D).  

Coletivamente, esses resultados indicam a presença de aspártico e cisteíno 

peptidases nos dois isolados de T. vaginalis analisados.  

PM
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Figura 8: Zimografia dos extratos proteicos dos isolados de T. vaginalis (15 µg) na 
presença de inibidores proteolíticos. SDS-PAGE 12% co-polimerizado com gelatina 0,1 
% em condições não redutoras incubado em pH 3,0 na ausência (-) e presença (+) dos 
inibidores (A) Pepstatina; (B) E-64; (C) Lopinavir e (D) Ritonavir. PM: peso de massa 
molecular (BioRad). 

 
 

Como a gelatina é substrato que pode ser degradado por todas as classes de 

peptidases, o próximo passo consistiu em utilizar um substrato peptídico 

fluorogênico preferencialmente clivado por aspártico peptidases. Verificamos que os 

lisados de ambas as amostras degradaram intensamente o substrato, e novamente 

a atividade proteolítica do isolado T foi maior quando comparado com a atividade do 

isolado G.  

Nos ensaios de inibição, a atividade proteolítica do isolado T foi inibida 

fortemente apenas na presença da pepstatina (76 %) e E-64 (94 %) (Figura 9A). 

Lopinavir e ritonavir não inibiram a degradação do substrato (Figura 9A). Esses 

resultados corroboram com os observados nos ensaios de zimografia, reafirmando a 
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presença de aspártico e cisteíno peptidases nessa amostra. E ainda, que as 

aspártico peptidases presentes no isolado T não apresentam similaridade com 

aspártico peptidases do HIV.  

A atividade enzimática do isolado G foi inibida na presença de todos os 

inibidores testados. A pepstatina, que é um inibidor clássico de aspártico peptidases 

inibiu 30 % da atividade. Os inibidores de aspártico do HIV, lopinavir e ritonavir, 

inibiram 45 % e 70 % da atividade, respectivamente (Figura 9B). A presença do E-

64, que é um inibidor de cisteíno peptidases inibiu quase totalmente a degradação 

do substrato (97 %) (Figura 9B). Esses resultados também corroboram com os 

dados observados nos géis de zimografia, e reafirmam a presença de aspártico e 

cisteíno peptidases no isolado G.  

 
Figura 9: Hidrólise enzimática do substrato MCA-Gly-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-Arg-

Leu-Lys-DNP-Arg-NH2 (10µM - pH 3) pelo extrato de T. vaginalis (A) isolado T (2,5µg); 

(B) isolado G (5µg); na presença dos seguintes inibidores de proteases: 10µM pepstatina, 

10µM lopinavir, 10µM ritonavir e 10µM E-64. UFR: unidades relativas de fluorescência. *P< 

0,05 

A

B
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O conjunto de resultados obtidos até aqui indicam que os isolados T e G 

apresentam características bioquímicas e celulares diferentes, e que, portanto, 

podem se tratar de cepas diferentes. 

 

 

5.4 Caracterização molecular  

Os DNAs de T. vaginalis dos isolados T e G foram submetidos à amplificação 

por PCR, e o produto amplificado pode ser visualizado na Figura 10. No poço do gel 

onde foi aplicado o branco (B) da reação de PCR não foi visualizado nenhum 

fragmento amplificado, mostrando que não houve contaminação na nossa reação de 

amplificação (Figura 10).  

 

 
Figura 10: Gel de agarose 1,5 % dos produtos amplificados e purificados do gene ITS 

dos isolados de T. vaginalis. Padrão de massa molecular (PM), isolado T e isolado G, 

Branco (B). 

 

 

 

As sequências consensos obtidas para ambos os isolados confirmaram 100% 

de identidade para T. vaginalis por meio da ferramenta BLAST/NCBI (U17510, 
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AY677680.1, KP987799.1), e que as sequências dos isolados são idênticas entre si 

(Figura 11).  

 
Figura 11: Alinhamentos das sequências dos isolados T e G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

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

ISOLADO T TTCAGTTCAGCGGGTCTTCCTGCGTATGGCAGACTACGTGTTGTTTGTCTTATATATTATTTACTTATTCGCTTAGAATAAGAATTATTATAAAAGATGT

ISOLADO G ....................................................................................................

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

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

ISOLADO T AGTACTGTCACACCCATGCTTCTCGACCGAGATCGAGTTTAGCGCAATTTGCATTCAAAGATTAACCTGTCATGATGTTTGCAACTCCGGTTACTTAACA

ISOLADO G ....................................................................................................

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

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

ISOLADO T CATTATGCCACGTTCTTCATCGTGTGAGGAGCCAAGACATCCATTGCTTAGAGACTTGGTTTTTGATGAAGTTAGTTTTTAATTTTGTATTGGTTTTTGT

ISOLADO G ....................................................................................................

310 320 330 340 350 360

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

ISOLADO T TTAATAAAAGAAGTTGGTGTTAGTTATTAAAACTAGAACTGATCCAACGGCAGGTTCACCTACTAGAC

ISOLADO G ......................................................--------------
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6. Discussão 

A tricomoníase é uma doença causada pelo parasito protozoário T. vaginalis, 

amplamente distribuída no mundo e é classificada como uma das IST´s não virais 

que mais acometem mulheres (OMS,2013). Esse protozoário é considerado um 

agente facilitador da aquisição e transmissão do vírus HIV (KISSINGER, 2015; 

MCCLELLAND et al., 2006). A coinfecção tricomoníase/HIV é relatada na literatura, 

e estima-se que cerca de 24 % as infecções pelo HIV estão diretamente associadas 

a infecções por T. vaginalis (COHEN, 2000). 

Os IPs HIV constituem o exemplo mais bem-sucedido de emprego de um 

inibidor proteolítico como quimioterápico. A introdução desses inibidores na HAART 

(Highly Active Anti-Retroviral Therapy) foi efetiva em diminuir a replicação do vírus 

HIV, e progressão da AIDS, exercendo ainda um impacto substancial no declínio de 

infecções oportunistas (ALFONSO & MONZOTE, 2011; DUNN et al., 2007) e 

promovendo uma maior qualidade de vida aos portadores do vírus (EBRAHIM & 

MAZANDERANI, 2013). As peptidases são moléculas que estão envolvidas em 

diversos processos fisiológicos, e são descritas como fatores de virulência de 

parasitos (LOPEZ-OTIN & BOND, 2008). 

Estudos in vitro demonstram ação direta dos IPs HIV sobre C. albicans, C. 

parvum, T. gondii, P.falciparum, F. pedrosoi, Leishmania spp. e G. lamblia 

(ALFONSO & MONZOTE, 2011; DE BERNARDIS et al., 2004; DUNN et al., 2007; 

HOMMER, EICHHOLZ & PETRY 2003; MONZOTE et al., 2013; PALMEIRA et al., 

2008; REBELLO et al., 2018a; SKINNER-ADAMS et al., 2004). 

Na literatura existem estudos que descrevem comumente cisteíno peptidases 

em T. vaginalis, e que essa atividade proteolítica está relacionada com a 

citoaderência do parasito (RENDON-GANDARILLA et al., 2013). Em uma revisão 

Hernández e colaboradores demostraram que essas peptidases exercem um papel 

fundamental sob a patogênese de T. vaginalis (HERNANDEZ, MARCET & 

SARRACENT, 2014). Cisteíno peptidases em geral são descritas ativas em pH 

levemente ácido entre 4,5 e 7,0 (ARROYO & ALDERETE, 1989). Essas enzimas 

proteolíticas são descritas em T. vaginalis com atividade em pH levemente ácido, 

variando de 5,0 a 5,5 (ALVAREZ-SANCHEZ et al., 2000). Entretanto, observamos 

essa classe de peptidases ativa em pH mais ácido (3,0) nos isolados analisados de 

T. vaginalis, comportamento esse ainda não descrito na literatura. 
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Pouco se sabe sobre as aspártico peptidases de T. vaginalis, contudo essas 

enzimas participam de processos patológicos e fisiológicos de diversas doenças, 

tendo como um dos principais exemplos de sua participação a renina na 

hipertensão, catepsina D na metástase de câncer de mama, β-secretase na doença 

de Alzheimer, a plasmepsina na malária (VERMELHO et al., 2008) e peptidase do 

HIV-1 envolvida na maturação viral (DEBOUCK & METCALF, 1990). O uso de 

inibidores de plasmepsina e de renina vem sendo considerado como uma estratégia 

terapêutica para tratamento das respectivas doenças (DASH et al., 2003). Um grupo 

de pesquisa, composto por Mancilla-Olea e colaboradores identificou e caracterizou 

uma única aspártico peptidase em T. vaginalis (TvCatD), e demonstrou que a glicose 

atua como um regulador positivo dessa peptidase (MANCILLA-OLEA et al., 2018). 

Nossos resultados demostraram a presença de aspártico e cisteíno peptidases nas 

duas amostras analisadas.  

As aspártico peptidases clivam o substrato peptídico preferencialmente entre 

dois resíduos hidrofóbicos (Phe - Phe) (REBELLO et al., 2018b) e as cisteíno 

peptidases clivam o substrato peptídico entre um aminoácido hidrofóbico (Phe) e um 

carregado positivamente (Arg) (REBELLO et al., 2018b). O substrato utilizado no 

presente estudo (MCA-Gly-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-Arg-Leu-Lys-DNP-Arg-NH2) 

possui as regiões que podem ser clivadas tanto por aspártico quanto por cisteíno 

peptidases.  

Min e colaboradores (1992) realizaram um ensaio utilizando eletroforese por 

SDS PAGE, e revelaram que uma amostra de T. vaginalis possui 25 perfis de 

proteínas com peso molecular variando de 66 kDa a 12 kDa (MIN et al., 1992). Em 

outro estudo, foi demonstrado um perfil proteico do parasito diferente, com bandas 

que variam de 116 kDa até 31 kDa (LEHKER & ALDERETE, 1992). No presente 

estudo o perfil proteico dos isolados se assemelha mais aos resultados observados 

por Min e colaboradores.  

Arroyo e colaboradores (2015) demostraram perfis de atividade de diferentes 

isolados de T. vaginalis utilizando a técnica de zimografia, onde a degradação da 

gelatina variou de acordo com o isolado. Entretanto, neste estudo, 

predominantemente foram observadas bandas que variaram de 116,6 a 31 kDa 

(ARROYO et al., 2015). Interessantemente, o comportamento dos isolados T e G, 

apresentam similaridade com o estudo realizado por Arroyo. 



38 
 

A avaliação da manutenção dos isolados em cultura mostrou um 

comportamento diferente de crescimento, sugerindo mais uma vez que as amostras 

analisadas podem ser cepas diferentes de T. vaginalis. Mohammed e colaboradores 

(2018) compararam o crescimento de doze isolados de T. vaginalis, sendo que cinco 

desses isolados apresentaram uma fase logarítmica em 48 horas, outros cinco 

isolados tiveram uma fase logarítmica em 72 horas e dois isolados tiveram uma fase 

logarítmica de 96 horas, partindo de um inóculo inicial de 104 / mL (MOHAMMED et 

al., 2018). Esses dados corroboram com os nossos resultados, uma vez que 

também descrevem o comportamento de crescimento diferente entre diferentes 

isolados de T. vaginalis.  

A análise morfológica dos dois isolados analisados nesse trabalho em 

microscópio óptico revelou que as duas amostras analisadas não apresentam 

diferenças entre si e apresentam a morfologia padrão de Trichomonas sp. descrita 

na literatura (BENCHIMOL, PEREIRA-NEVES & SOUZA, 2016; COSTAMAGNA & 

VISCIARELLI, 2008).  

Coletivamente, as análises celulares e bioquímicas dos isolados T e G nos 

sugere que se trata de duas cepas diferentes. O nosso próximo passo foi então 

caracterizar molecularmente essas amostras, através de ensaios de PCR seguido 

por sequenciamento. Para isso, utilizamos os iniciadores que amplificam regiões do 

gene ITS1 e ITS2 que é uma sequência conservada e onipresente na família 

Trichomonadidae. Snipes e colaboradores (2000) descreverem que dentro de uma 

mesma espécie as regiões ITS podem variar amplamente em composição e 

comprimento, sendo esse alvo um candidato ideal para comparações intra espécies 

(SNIPES et al., 2000). Entretanto, o resultado do sequenciamento mostrou que as 

sequencias foram idênticas entre si. Para tentar comprovar que se tratam de cepas 

diferentes, seria necessário repetir a análise de DNA utilizando outros marcadores 

moleculares como microssatélites e polimorfismos de um nucleotídeo único (SNPs) 

(CONRAD et al., 2012). 
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7. Conclusões  

Os dados obtidos nesse trabalho nos permitiram concluir que: 

 A curva de crescimento dos isolados estudados demostrou um perfil 

diferente entre os dois isolados; 

 As características morfológicas apresentadas pelos isolados não 

possuem diferenças entre si e são similares aos dados apontados pela 

literatura; 

 A análise do SDS PAGE revelou um perfil proteico complexo e 

semelhante entre os isolados; 

 Os ensaios de zimografia revelaram a presença de peptidases em 

ambos os isolados com atividade em uma ampla faixa de pH;  

 Atividade de aspártico e cisteíno peptidases foram observadas em pH 

ácido (pH 3); 

 Os IPs- HIV lopinavir e ritonavir foram capazes de inibir sutilmente a 

atividade observada em ambos os isolados, sendo mais aparente no 

isolado G;  

 Não observamos diferença entre os isolado T e isolado G por meio da 

sequência DNA obtida para o alvo ITS. 
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