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RESUMO

O  protozoário microaerófilo  Giardia  lamblia  coloniza  o  trato  intestinal  de  hospedeiros

vertebrados,  onde é  exposto a  diferentes  concentrações  de  oxigênio.  Apesar  do  metabolismo

fermentativo,  trofozoítos  de  Giardia  consomem oxigênio  e  mecanismos de  detoxificação  são

requeridos. Desprovido de glutationa, Giardia expressa altas concentrações de proteínas ricas em

cisteína (CRP, também conhecidas como proteínas variantes de superfície ou VSP), como defesa

antioxidante.  Este  mecanismo  envolve  ciclagem  redox  para  a  manutenção  de  um  ambiente

intracelular  reduzido  e  proteção  contra  o  estresse  oxidativo.  Neste  contexto,  substâncias  que

interfiram  na  resposta  antioxidante  deste  protozoário  podem  compreender  uma  poderosa

estratégia  quimioterápica  contra  a  giardíase.  Neste  estudo,  nós  analisamos  os  efeitos  do

dietilditiocarbamato (DETC), um inibidor de superóxido dismutase (SOD), na proliferação do

parasito,  expressão  de  tióis  totais,  lipoperoxidação,  produção  de  radicais  livres  e  arquitetura

celular. DETC inibiu a proliferação celular em níveis semelhantes ao metronidazol e induziu a

peroxidação  de  membranas  neste  parasito,  possivelmente  pelo  aumento  de  espécies  reativas.

Alterações  ultraestruturais  também foram observadas  neste  protozoário.  Células  tratadas  com

DETC  apresentaram  alto  grau  de  extração  citoplasmática,  além  de  estruturas  indicativas  de

autofagia. As vesículas periféricas também se encontravam maiores, sugerindo confluência. Estes

efeitos são independentes de SOD, já que Giardia não apresenta esta enzima. Detecção de grupos

tiol  com  a  sonda  fluorescente  o-phthaldialdeído  (OPA)  foram  significantemente  moduladas

negativamente pelo DETC. Estes dados nos indicam que DETC aumenta o estresse oxidativo em

trofozoítos de Gardia lamblia pela reação com grupos tiol.

Palavras-chave: Giardia lamblia, dietilditiocarbamato, estresse oxidativo.



ABSTRACT

The microaerophilic  protozoan  Giardia lamblia  inhabits  the upper  small  intestine  mucosa  of

vertebrate  hosts,  where  it  is  exposed  to  different  concentrations  of  oxygen.  Despite  the

fermentative metabolism, Giardia trophozoites consume O2 and produce oxygen free radicals and

therefore mechanism for detoxification are required. Devoid of glutathione, Giardia express high

concentrations of cystein-rich proteins (CRP, also known as variable surface protein or VSP), as

an antioxidant defense. This mechanism involves redox cycling for maintenance of a reduced

intracellular  environment  and protection from oxidative stress.  In  this regard,  substances  that

interfere  in  the  antioxidant  response  of  this  protozoan  could  comprise  a  powerful

chemotherapeutic strategy for Giardia lamblia infection. Here, we analyzed the effects of DETC,

a  superoxide  dismutase  (SOD)  inhibitor,  on  parasite  proliferation,  thiol  expression,  lipid

peroxidation, free radicals detection and cell architecture. DETC inhibited parasite proliferation

at  levels  similar  to  metronidazole  and  induced  peroxidation  of  membrane,  possibly  by  the

increase of reactive species.Ultrastructural alteration were also observed. Since this protozoan is

devoid of SOD, here present data indicate SOD-independ DETC effects. Thiol groups detection

with the fluorescent probe o-phthaldialdehyde (OPA). Cells treated with DETC displayed washed

out  cytoplasm  and  structures  indicative  of  autophagy.  The  peripheral  vesicles  also  had  an

increased volume, presumably caused by homophilic fusion. Taken together these data indicate

that DETC enhance the oxidative stress in Giardia trophozoites by reacting with thiol groups.

Keywords: Giardia lamblia, diethyldithiocarbamate, oxidative stress.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. A GIARDÍASE

A Giardíase é uma enteroparasitose causada pelo protozoário flagelado Giardia lamblia,

ordem  Diplomonadida  e  família  Hexamitidae.  Espécies  deste  gênero  infestam  mais  de  40

espécies de hospedeiros vertebrados (Thompson, 2002; Appelbee  et al., 2005), que podem agir

como reservatório para cepas patogênicas em humanos (Isaac-Renton  et al., 1993). A  Giardia

apresenta duas formas evolutivas distintas, uma forma cística infectante que pode sobreviver no

ambiente por meses e a trofozoíta, que prolifera intensamente na porção anterior  do intestino

(Adam, 2001). As manifestações clínicas da doença são diarréia aguda ou crônica (eventualmente

esteatorréia), desidratação, desconforto abdominal e perda de peso (Faubert, 2000; Buret  et al.,

2002; Müller  & Von Allmen, 2005; Gascón, 2006). Artrite reativa também tem sido associada

com infestações entéricas por  Giardia lamblia  (Woo & Panayi, 1984; Hill Gaston & Lillicrap,

2003), bem como o status nutricional afetando função cognitiva e desenvolvimento escolar em

crianças pela prevalência de doenças infecciosas intestinais (Olness, 2003).

A distribuição da giardíase é mundial, sendo a parasitose intestinal mais comum em países

desenvolvidos, com taxas de detecção entre 2-5% e,  20-30% em nações em desenvolvimento

(Thompson  et al.,  1994). A Organização Mundial de Saúde (OMS) relatou em 1996 que 200

milhões de pessoas na Ásia, África e América Latina tinham sintomas de giardíase com cerca de

500.000 novos casos por ano, especialmente entre crianças. Em 2004, a giardíase foi incluída na

Iniciativa de Doenças Negligenciadas pela OMS, devido a sua estreita relação com condições

sócio-econômicas (Savioli  et al., 2006). Em países em desenvolvimento, cerca de 3 bilhões de

pessoas vivem em ambientes com falta de saneamento básico, sugerindo que existam perto de 1

bilhão de casos de giardíase (OMS 1998  apud Wright  et al.,  2003),  contribuindo para os 2,1

milhões de mortes anuais por doenças diarréicas (OMS, 2002). 

Atualmente as infecções por G. lamblia são controladas por drogas, sendo as mais efetivas

as da família dos 5-nitroimidazóis, tinidazol (Fasigyn®) e metronidazol (Flagyl®) em particular

(Boreham,  1991;  Upcroft  &  Upcroft,  1998).  Casos  de  resistência  clínica  são  relatados  na

literatura (Townson, 1994; Farthing, 1996), com taxas de recorrência acima de 90% (Zaat et al.,

1997). Além disso, o metronidazol exibe potencial carcinogênico para humanos (Bendesky et al.,



2002).  Desta  forma,  a  identificação  de  novas  vias  parasito-específicas  e  desenvolvimento de

novas drogas é necessário para o tratamento da giardíase.

 No  lúmen  intestinal  do  hospedeiro  vertebrado,  Giardia é  exposta  a  diferentes

concentrações de oxigênio (Biagini  et al., 2001). Apesar do metabolismo fermentativo, Giardia

consome  O2,  produzindo  radicais  livres  de  oxigênio  e  a  resposta  imune  também  pode  usar

espécies oxidativas (Fernandes & Assreuy, 1997). Desta forma, mecanismos de detoxificação são

requeridos  (Brown  et  al.,  1995).  Trofozoítos de  Giardia  são cobertos por proteínas  ricas em

cisteína  (CRPs,  também  conhecidas  como  proteínas  variantes  de  superfície),  envolvidas  na

proteção do parasito contra  os efeitos letais do oxigênio (Mehlotra & Tekwani,  1999).  Além

disso, estas proteínas estão associadas à resistência a proteases e à variação antigênica, sendo

identificados cerca de 150 genes diferentes que codificam para as CRPs em G. lamblia (Nash,

2002).  A enzima dissulfeto  redutase  está  presente  em  Giardia, conferindo  um balanço redox

dissulfeto intracelular, ressaltando a importância da cisteína neste parasito na resposta ao estresse

oxidativo. A cisteína é descrita como um fator de crescimento essencial para a  Giardia, o que

pode ser verificado no cultivo axênico (Luján & Nash, 1994; Mehlotra & Tekwani, 1999). Nesse

sentido,  substâncias que interfiram na resposta antioxidante deste protozoário podem constituir

uma poderosa estratégia quimioterápica no parasitismo por Giardia lamblia.

1.2. A GIARDÍASE NO BRASIL

No Brasil, sua ocorrência é em grande parte desconhecida - principalmente em adultos.

Prevalências  relatadas  de  giardíase  em crianças  brasileiras  variam de  14,6% em populações

específicas a 78,3% em creches e crianças em idade escolar (Machado & Costa-Cruz, 1998; da

Costa-Macedo et al., 1998; Orlandi et al., 2001).

Um estudo prospectivo sobre a giardíase foi realizado em Gonçalves Dias no município

de Fortaleza (CE), acompanhando crianças recém-nascidas até os 4 anos de idade (Newman et

al., 2001). Dentre as 157 crianças, 43 (27,4%) encontravam-se infestadas por G. lamblia e dentre

estas,  46%  apresentaram  recorrências  ou  recidivas.  As  crianças  que  apresentavam  sintomas

tiveram valores reduzidos de peso e altura, quando avaliados física e nutricionalmente.



No Hospital da Universidade Federal da Bahia, foi realizado um estudo detalhado sobre a

prevalência  de  parasitos  intestinais  em  365  pacientes  com  a  Síndrome  da  Imunodeficiência

Adquirida (SIDA). Cerca de 4,9% destes pacientes apresentaram infestação por Giardia lamblia,

demonstrando uma prevalência significativamente aumentada quando comparada ao grupo que

não apresentava a SIDA (2,4%). O grupo controle foi composto por 5243 pacientes (Feitosa et

al., 2001).

Machado  et  al. (1999),  em um estudo sobre a incidência de giardíase em crianças  de

creches e escolas de ensino fundamental e médio, no município de Mirassol (SP), confirmam os

dados obtidos por outros autores  (Wolfe,  1978; Cardoso  et  al.,  1995; Guimarães  & Sogayar,

1995) que tanto a idade (2 a 6 anos) quanto o nível sócio-econômico (até 6 salários mínimos) são

fatores de risco determinantes da giardíase. Isto se dá pelo fato do nível sócio-econômico e grau

de  escolaridade  mais  baixos  influenciarem as  condições  de  higiene  pessoal  e  cuidados  com

alimentos  e  água  (Machado  et  al.,  1999).  Um estudo  prospectivo  de  doenças  diarréicas  em

crianças que vivem no nordeste brasileiro demonstrou que falta de banheiros e desmame precoce

são fatores de risco para aquisição de giardíase (Guerrant et al., 1983).

Muniz-Junqueira  & Queiroz  (2002) demonstraram haver associação  entre  má nutrição

(desnutrição energético-protéica) e o parasitismo por Giardia lamblia através da observação de

redução  significativa  dos  valores  de  peso  em  relação  à  idade  e  altura.  Outros  estudos

demonstraram a relação entre infestações por Giardia e subnutrição na África (Loewenson et al.,

1986) e Ásia (Al-mekhlafi et al., 2005). Ertan et al. (2002) também encontraram associação entre

baixos níveis séricos de ferro e zinco e a giardíase.

O decréscimo da taxa de giardíase com o aumento da idade poderia ser explicado pela

resistência imuno-mediada, adquirida em função de contatos sucessivos com o parasito (Wolfe,

1978; Hill, 1993; Isaac-Renton et al., 1996; Machado et al., 1999) e também com a melhoria dos

hábitos de higiene pessoal associada ao aumento da idade.

1.3. CICLO BIOLÓGICO

A infestação por Giardia ocorre por via fecal-oral, através da ingestão de água e alimentos

contaminados  por  fezes  contendo  cistos  (Fig.  1),  como ocorre  freqüentemente  em creches  e



orfanatos  onde  as  condições  de  higiene  podem  estar  comprometidas  (Thompson,  2004).  O

excistamento ocorre no trato digestório, auxiliado pelo baixo pH e proteases estomacais (Adam,

2001),  dando  origem ao  excizoíto  (Bernander  et  al.,  2001).  O  excizoíto  é  oval,  possui  oito

flagelos, quatro núcleos e metabolismo intermediário entre o trofozoíto e o cisto (Fig. 2). Possui

uma ploidia  total  de  16N,  sofrendo  divisão celular  por  duas  vezes  sem replicação  do DNA,

gerando quatro trofozoítos com uma ploidia de 4N (Bernander et al., 2001). Estes últimos irão se

dividir  por  fissão  binária  e  a  adesão  ao  epitélio  intestinal  se  dá  através  do  disco  ventral

(Elmendorf et al., 2003). 

O encistamento ocorre com a passagem dos trofozoítos pelo lúmen intestinal, onde eles se

soltam e são expostos na região posterior do intestino a um pH mais alcalino (em torno de 7,8),

ácidos graxos e sais biliares (Gillin et al., 1988). A ausência de lipoproteínas também demonstrou

ser um fator de promoção do encistamento, o que pôde ser revertido pela adição de colesterol

(Luján et al., 1996).

O processo de formação da parede cística envolve a ativação dos genes de encistamento

em resposta a estímulos e posterior síntese de proteínas que constituirão a parede cística (Lujan et

al., 1995a; 1997), as quais são transportadas para a membrana plasmática através das vesículas

específicas de encistamento (ESVs) (Reiner  et al., 1990; Benchimol, 2004). Durante o tráfego

destas proteínas, é provável que haja a participação das vesículas periféricas na maturação do

material a ser secretado (Touz et al., 2002a).

O potencial zoonótico desta doença tem sido considerado na literatura como um fator de

relevância na transmissão peridomiciliar de felídeos e canídeos (Thompson, 2000).



Figura 1. Ciclo biológico de  Giardia lamblia. (1) Cistos e trofozoítos eliminados através das
fezes.  (2)  Ingestão  de cistos  através  da  água  e  alimentos  contaminandos.  (3)  Trofozoítos  no
lúmen  intestinal.  (4)  Trofozoítos  em  processo  de  divisão.  (5)  Encistamento.  Fonte:
http://pathmicro.med.sc.edu/parasitology/Giardia-lc-gif).
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Figura 2. Ploidia do genoma em diferentes  estágios do ciclo de vida de  Giardia lamblia.
Durante  o  crescimento  vegetativo,  a  ploidia  varia  entre  4N  e  8N.  Após  a  estimulação  do
encistamento e concomitante formação da parede cística, o núcleo se divide, resultando em uma
célula tetranucleada com ploidia de 8N. Subseqüente replicação do DNA gera cistos maduros,
com uma ploidia celular de 16N. O excistamento resulta na liberação de um excizoíto, que se
divide  duas  vezes  para  formar  quatro  trofozoítos,  contendo  cada  um dois  núcleos  diplóides.
Adaptado de Bernander et al., 2001.



1.4. O TROFOZOÍTO

Os trofozoítos de  Giardia lamblia são piriformes,  possuindo cerca de 12 a 15 µm de

comprimento e 5 a 9 µm de largura. O citoesqueleto inclui um corpo mediano, quatro pares de

flagelos  (anterior,  látero-posterior,  caudal  e  ventral),  sendo  que  os  axonemas  caudais  são

acompanhados pelo corpo funis e um disco adesivo é responsável pela adesão do trofozoíto às

microvilosidades  intestinais  (Fig.3).  Possui  dois  núcleos,  sem nucléolos,  que  são  localizados

anteriormente  e  simétricos  ao  eixo  longitudinal  (Revisto  por  Adam,  2001).  Ribossomos  e

grânulos  de  glicogênio  se  apresentam por  todo  o  citoplasma  e  o  retículo  endoplasmático  se

projeta da região perinuclear até a região das vesículas periféricas,  na região dorsal da célula

(Lanfredi-Rangel et al., 1998). O complexo de Golgi torna-se visível em trofozoítos em processo

de encistamento (Lanfredi-Rangel  et al.,  1999), mas não tem sido confirmada a presença em

trofozoítos vegetativos (Gillin et al., 1996). Apesar disso, mecanismos de transporte de proteínas

estão presentes em Giardia, semelhantes aos que ocorrem na rede trans do aparelho de Golgi na

maioria das células complexas (Gu et al., 2001). Algumas evidências sugerem que trofozoítos de

Giardia podem  apresentar  organela(s)  com  função  típica  de  Golgi,  apesar  de  não  ter  sua

aparência. NBD-ceramida, um marcador do complexo de Golgi em células de mamíferos, marcou

uma estrutura perinuclear tanto em trofozoítos vegetativos, quanto em células em processo de

encistamento (Luján et al., 1995b; Lanfredi-Rangel et al., 1999).

As vesículas periféricas são caracterizadas pela acidez dos seus compartimentos, como

demonstrado através da incorporação de laranja de acridina (Feely et al., 1991; Kattenbach et al.,

1991), bem como pela concentração de ferritina exógena e lucifer yellow, sugerindo seu papel na

endocitose (Lanfredi-Rangel  et al., 1998). Os vacúolos contêm uma variedade de enzimas com

atividade hidrolásica, como por exemplo, a fosfatase ácida, proteases e RNAse, indicando suas

características  lisossomais  (Feely  &  Dyer,  1987;  Lindmark,  1988).  É  provável  que  ocorra

maturação destes vacúolos de endossoma inicial, tardio até lisossomo, processo que pode estar

funcionalmente associado ao retículo endoplasmático (Lanfredi-Rangel et al., 1998). 

Apesar de Giardia não possuir mitocôndria, a presença de membranas especializadas com

função  transportadora  de elétrons tem sido detectada (Lloyd  et  al.,  2002).  Conhecidas  como

mitossomos,  estas  organelas  são  responsáveis  pela  produção  de  H2 e  apresentam maquinaria

protéica para biossíntese de centros Fe-S (Tachezy  et al., 2001). Em eucariotos, este processo



ocorre exclusivamente em organelas limitadas por dupla membrana, como mitocôndria (Lill &

Kispal, 2000), hidrogenossomos (Sutak  et al.,  2004) e cloroplastos (Pilon-Smits  et al.,  2002).

Peroxissomos,  que  são  organelas  citoplasmáticas  responsáveis  por  reações  oxidativas,  estão

ausentes neste parasito.

Os  proteassomos  de  Giardia apresentam  muitas  similaridades  com  os  de  Archaea

(Emmerlich  et  al.,  1999).  Além  disso,  proteínas  alvo  de  proteassomos  são  marcadas  com

ubiquitina, a qual parece estar presente neste protozoário como um gene de cópia única, o que o

distingue dos outros  eucariotos,  que possuem múltiplas cópias  desse gene (Emmerlich  et  al.,

2001).

Cerca de 30% dos trofozoítos apresentam uma protrusão ventral que emerge da região

central do disco adesivo. A observação desta estrutura revelou a presença de cisternas de retículo

endoplasmático,  muitas  vezes  formando  membranas  concêntricas  envolvendo  quantidades

variadas de grânulos de glicogênio, possivelmente em processo de degradação, além de vesículas

periféricas (Lanfredi-Rangel et al., 1999). 

A  flange  ventrolateral  é  uma  projeção  citoplasmática  maleável,  semelhante  a

lamelipódios,  localizada  entre  as  regiões  de  superfície  ventral  e  dorsal  e  que  se  ajusta  as

microvilosidades das células epiteliais durante a adesão (revisto por Adam, 2001).



Figura 3. Trofozoíto de Giardia em seção transversal com visualização do núcleo (N), retículo
endoplasmático (RE) e vesículas periféricas (VP). Componentes do disco ventral (DV), como a
área  nua  (AN),  crista  lateral  (CL)  e  flange  ventrolateral  (FVL)  são  demonstrados  nesta
micrografia  eletrônica.  Os  axonemas  dos  flagelos  (A)  originam-se  da  região  entre  os  dois
núcleos. Adaptado de Adam, 2001.



1.5. MECANISMOS DE DETOXIFICAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS EM Giardia

Apesar de não possuir mitocôndria, Giardia consome oxigênio e os produtos finais do seu

metabolismo de glicose são sensíveis às tensões de O2 presentes no lúmen intestinal. Em um

ambiente anaeróbico, etanol, alanina e dióxido de carbono (CO2) são formados em concentrações

equimolares. Contudo, quando o oxigênio é introduzido, o balanço de carbono é radicalmente

alterado.  A  produção  de  alanina  é  reduzida  em  cerca  de  90%  e  a  produção  de  acetato  é

simultaneamente aumentada em cerca de dez vezes. A concentração de CO2  é aproximadamente

duas vezes aumentada, mas a produção de etanol não é alterada (Paget et al., 1990). A capacidade

de respirar de alguns protozoários anaeróbicos sugere que eles são capazes de transferir elétrons

ao oxigênio como seu aceptor final. Contudo, seu metabolismo permanece fermentativo, mesmo

em condições aeróbicas. A utilização de O2 por Giardia lamblia não é afetada por inibidores de

respiração mitocondrial, mas bloqueada por flavo-antagonistas, inibidores de tiol e quelantes de

metal  (Weinbach  et  al.,  1980),  sugerindo  que  algumas  das  flavoproteínas,  tioproteínas  e

metaloproteínas podem usar O2 como aceptor de elétrons e gerar espécies reativas de oxigênio

neste parasito.

Os mecanismos de detoxificação de espécies oxidativas neste parasito incluem a atividade

citoplasmática de uma oxidase flavina-dependente (NADH oxidase), que reduz tetravalentemente

O2 em H2O, além de estar envolvida em mecanismos de resistência ao metronidazol de algumas

cepas,  que  expressam  altos  níveis  de  atividade  desta  enzima  (Ellis  et al.,  1993).  A

susceptibilidade  de  Giardia lamblia ao  oxigênio  também é  justificada  pela  presença  da  DT-

diaforase, uma enzima que tem sua atividade acompanhada pelo aumento intracelular de peróxido

de hidrogênio (Li & Wang, 2006). A NADH peroxidase, localizada na região transmembrana de

Giardia lamblia, catalisa a formação de água a partir de peróxidos (Brown et al., 1995).

Um  importante  mecanismo  de  proteção  contra  o  ambiente  hostil  ao  qual  Giardia  é

submetido  no  intestino  está  relacionado  a  um  ambiente  redutor  produzido  pelas  CRPs,  que

apresentam de  11  a  12% de  cisteína  e  são expressas  em  Giardia lamblia em concentrações

milimolares (Luján & Nash, 1994). A cisteína é o principal tiol de baixo peso molecular neste

parasito, mas baixos níveis de sulfito, ácido tioglicólico e coenzima A também foram observados,

enquanto que glutationa e seus intermediáros não foram detectados (Brown et al., 1993). Além

disso, subseqüente identificação de uma dissulfeto redutase (semelhante à tioredoxina redutase),



que utiliza cistina como aceptor primário de elétrons em Giardia, parece ser o maior sistema de

atividade redox tiol-dissulfeto contra o estresse oxidativo neste protozoário (Brown et al., 1996b).

Pesquisas  em  dados  de  base  genômicas  em  G.  lamblia revelaram  também  homólogos  de

tioredoxinas peroxidadses que, se expressadas, podem proteger organismos dos radicais livres de

oxigênio pela redução de peróxidos com os elétrons da tioredoxina (Wood et al., 2003).

Algumas das enzimas reconhecidamente envolvidas na detoxificação de radicais livres de

oxigênio,  como  a  superóxido  dismutase  (SOD),  que  dismuta  o  superóxido  em  peróxido  de

hidrogênio,  o  final  é  transformado  em água  pela  catalase,  não  estão  presentes  em  Giardia,

sugerindo a importância  dos  grupamentos  tiol  na sobrevivência  deste  parasito  (Brown  et  al.,

1995).

Mais recentemente, Biagini e colaboradores (2001) descreveram o potencial antioxidante

do  piruvato  em  Giardia, transformando  não  enzimaticamente  superóxido  e  peróxido  de

hidrogênio em acetato e CO2.

Uma importante estratégia do parasito G. lamblia contra a defesa do hospedeiro durante a

colonização da mucosa intestinal se dá através da inibição da produção de óxido nítrico (NO)

pela NO sintase epitelial, por uma competição pela arginina, utilizada como fonte de energia pelo

parasito. O NO apresenta propriedades citostáticas contra Giardia e o bloqueio de sua produção,

conseqüentemente, permitirá a sua proliferação (Eckmann et al., 2000).

Morte  de  trofozoítos  de  Giardia  lamblia por  macrófagos  murinos  ativados  ocorreu

rapidamente in vitro (Fernandes & Asseruy, 1997), com 60% dos parasitos sendo eliminados em

cerca de 2 horas. Um inibidor de NO sintase, N-iminoetil-1-ornitina, protegeu os organismos. A

extrema sensibilidade deste parasito ao estresse nitrosativo é principalmente devida à interrupção

de funções da membrana plasmática, e perda da capacidade do consumo de O2 em associação

com a diminuição da atividade flagelar (Lloyd et al., 2003).

1.6. TRATAMENTO DA GIARDÍASE

1.6.1. Nitroimidazóis



Os  agentes  da  classe  dos  nitroimidazóis  utilizados  para  tratamento  de  infecções  por

Giardia incluem  o  metronidazol,  tinidazol,  ornidazol  e  secnidazol.  O  metronidazol  foi

primeiramente  relatado  para  o  tratamento  da  tricomoníase  (Durel  et  al.,  1960),  sendo

posteriormente indicado para uso terapêutico na giardíase (Darbon et al., 1962). Desde então, a

síntese  e  testes  biológicos  de  outros  compostos  nitroimidazóis  têm  sido  uma  crescente,

aumentando  o  arsenal  terapêutico  contra  protozoários  e  bactérias  anaeróbicas  (Scully,  1988;

Boreham, 1991; Upcroft  & Upcroft, 2001a; Harder,  2002). Estes fármacos possuem uma boa

absorção oral, bem como uma abrangente distribuição tecidual e metabolismo hepático (Raether

& Hänel, 2003).

Dos nitroimidazóis, o mecanismo de ação do metronidazol tem sido o mais amplamente

estudado.  A  ativação  da  droga  se  dá  através  da  redução  do  seu  grupo  nitro  pela  piruvato:

ferredoxina  oxidorredutase  (Townson  et  al.,  1994;  Samuelson,  1999),  e  um  gradiente

favorecendo o transporte intracelular do metronidazol é estabelecido por esta reação de redução.

A  atividade  antimicrobiana  deste  composto  reduzido  resulta  da  reatividade  e  dismutação  de

intermediários  instáveis,  que matam os trofozoítos através da interação com várias  moléculas

essenciais  como o RNA, DNA, proteínas e componentes de membrana,  resultando em danos

celulares irreversíveis (Müller, 1983; Docampo & Moreno, 1986; Smith et al., 1988; Freeman et

al., 1997). Além destes efeitos, o metronidazol inibe o consumo de O2 do trofozoíto, por agir

como um aceptor de elétrons alternativo (Paget et al., 1989). Apesar de este composto ser efetivo

contra trofozoítos de Giardia lamblia, ele se mostra ineficaz contra os cistos, provavelmente pela

dificuldade em ultrapassar a barreira imposta pela parede cística (Thompson et al., 1993).

Os efeitos colaterais relacionados ao uso do metronidazol incluem náuseas, dor de cabeça,

vertigem e gosto metálico na boca (Levi et al., 1977; Kavousi, 1979). Além disso, a inibição da

aldeído desidrogenase por esta droga pode causar o efeito antabuse (sensação de calor, rubor,

vômito e taquicardia), pela ingestão de álcool durante o período de tratamento (Gardner & Hill,

2001). Seu efeito mutagênico em bactérias e cancerígeno em camundongos e ratos em altas doses

por longos períodos tem sido relatado na literatura (Lindmark & Muller, 1976; Voogd, 1981),

bem como seu potencial carcinogênico em humanos, em longo prazo (Bendesky et al., 2002). O

uso prolongado deste fármaco, falhas no tratamento e má conduta terapêutica tem aumentado os

níveis de resistência clínica em pacientes parasitados por  Giardia lamblia.  Na França, mais de



20% dos casos de giardíase apresentam algum grau de resistência à droga (Lemeé et al., 2000;

Upcroft & Upcroft, 2001b).

Evidências  clínicas  em adultos  e  pacientes  pediátricos  têm  demonstrado  a  eficácia  e

segurança do tinidazol no tratamento contra a giardíase, podendo ser usado em casos onde houve

falhas no tratamento com o metronidazol (Escobedo & Cimerman, 2007).  Apesar dos efeitos

adversos  relatados  pelo uso deste  fármaco,  a  exemplo de gosto  amargo  na boca,  vertigem e

perturbações  intestinais,  estes  não  são  tão  comuns  como  os  causados  pela  utilização  do

metronidazol (Jokipii & Jokipii, 1979; 1982).

Um outro derivado dos 5-nitroimidazóis que é uma boa alternativa para o tratamento da

giardíase  é  o  ornidazol.  Apesar  dos  poucos  estudos  realizados,  este  fármaco  apresenta  uma

excelente  eficácia,  comparável  ao  tinidazol  (Jokipii  &  Jokipii,  1982;  Bassily  et  al.,  1987;

Kuzmicki & Jeske, 1994). Em um estudo in vitro, efeitos genotóxicos e citotóxicos causados pelo

ornidazol em culturas de sangue periférico humano foram sugeridos (López et al., 2003). Apesar

disso, efeitos colaterais raramente ocorrem em pacientes que fazem uso deste fármaco via oral

(Escobedo & Cimerman, 2007).

O  secnidazol  também  apresenta  uma  boa  eficácia  contra  a  giardíase,  sendo  rápida  e

completamente absorvido por via  oral.  Assim como o tinidazol  e o ornidazol,  este composto

apresenta uma meia-vida longa (17-29 horas), o que permite a administração em dose única com

concomitante diminuição dos efeitos colaterias em relação ao metronidazol (Gillis & Wiseman,

1996).  Efeitos  adversos  têm sido  relatados,  a  maioria  notavelmente  relacionada  a  distúrbios

gastrointestinais (Gardner & Hill, 2001).

1.6.2. Quinacrina

A  quinacrina  é  um  derivado  de  acridina  que  foi  primeiro  introduzido  como  agente

antimalárico  em 1930.  Somente  em 1937 a  eficácia  deste  composto  foi  demonstrada  contra

Giardia. Por muitos anos a quinacrina foi a droga de escolha no tratamento da giardíase, sendo

substituída na década de 60 pelo metronidazol (Escobedo & Cimerman, 2007).

O mecanismo de ação deste fármaco no parasito não está completamente elucidado. A

diminuição  do consumo de oxigênio  pela interferência  com componentes  flavina de enzimas



como a NADH oxidase (Paget et al., 1989) e inibição da síntese de ácidos nucléicos pela ligação

ao DNA (Rivas  et al.,  2000) são proposições feitas  para o modo de ação desta droga.  Após

administração oral, a quinacrina é totalmente absorvida pelo trato intestinal, mesmo em pacientes

com diarréia severa. Sua meia-vida é longa, sendo vagarosamente excretado pelos tecidos. 

A toxicidade seletiva da quinacrina se deve ao fato de que a taxa de incorporação da droga

no parasito é maior do que nas células do hospedeiro (Thompson et al., 1993). Este fármaco é

eficaz contra cistos e também promove a redução do excistamento in vitro. Resistência induzida

em culturas por quinacrina tem sido demonstrada, estando relacionada a uma diminuição da taxa

de incorporação desta droga pelo protozoário (Upcroft et al., 1996). 

Efeitos colaterais deste fármaco incluem dor de cabeça, náusea, vômitos, gosto amargo na

boca e coloração amarelada ou alaranjada na pele e urina (Harris  et al., 2001). Outros efeitos

relatados são hemólise em pacientes com deficiência em glicose-6-fosfato desidrogenase, psicose

tóxica e exacerbação da psoríase (Gardner & Hill, 2001).

1.6.3. Furazolidona

Este derivado de nitrofurano foi descoberto em 1940, mas só em 1960 foi relatada sua

atividade contra Giardia lamblia (Webster, 1960). Sua eficácia é menor do que a do metronidazol

e quinacrina, porém sua grande vantagem consiste em sua formulação líquida, o que facilita a

administração desta droga, principalmente em crianças (Escobedo & Cimerman, 2007).

O mecanismo de ação da furazolidona consiste na redução do seu grupo nitro pela NADH

oxidase, cujos radicais citotóxicos causam danos aos componentes celulares, incluindo o DNA

(Brown  et al., 1996a). Resistência está relacionada à diminuição das taxas de incorporação da

droga pelo parasito e aumento dos níveis de enzimas com ciclagem tiol (Upcroft  et al., 1990;

Upcroft & Upcroft, 1993).

Cerca de 10% dos pacientes relatam sintomas gastrointestinais como náusea, vômitos e

diarréia. Podem também ocorrer reações semelhantes às causadas pelo dissulfiram após ingestão

de álcool (Gardner & Hill, 2001). Efeitos mutagênico em bactérias e carcinogênico em ratos e

camundongos têm sido relatados na litertura decorrentes do uso da furazolidona (Raipulis et al.,

2005). 



1.6.4 Benzimidazóis

Inicialmente reconhecidos como drogas antihelmínticas,  os benzimidazóis possuem um

amplo espectro de ação, inclusive contra alguns protozoários (Escobedo & Cimerman, 2007).

Dois  membros  dessa  classe  são  utlizados  no  tratamento  da  giardíase,  o  albendazol  e  o

mebendazol. Eles exercem seus efeitos pela ligação à  β-tubulina, inibindo a polimerização dos

microtúbulos  e  falhas  na  incorporação  de  glicose  também ocorrem  (Gardner  &  Hill,  2001).

Cacopardo  et  al.  (1995)  demonstraram que a  combinação  albendazol-metronidazol  foi  100%

eficaz em portadores de G. lamblia resistente ao metronidazol. Uma outra vantagem relacionada

ao uso do albendazol é a relativa falta de efeitos colaterais. A OMS recomenda que mulheres em

período gestacional só recebam tratamento com albendazol e mebendazol a partir do terceiro mês

de gestação (Escobedo & Cimerman, 2007).

1.6.5. Paromicina

A paromicina é um antibiótico aminoglicosídio que tem sido uma alternativa eficaz  e

menos tóxica para gestantes infectadas por Giardia e em caso de cepas resistentes (Hill, 1993). O

mecanismo  de  ação  proposto  para  este  fármaco  é  através  da  inibição  da  síntese  protéica,

interferindo  nas  subunidades  ribossomais  do  parasito,  que  possuem  tamanhos  e  seqüências

incomuns (Katiyar et al., 1994). 

Após administração oral, pouco da droga é absorvida pela circulação sistêmica, atingindo

altas concentrações no intestino. A maior parte da paromicina é excretada nas fezes. Em pessoas

com disfunção nos rins, este fármaco pode se acumular e causar toxicidade renal (Escobedo &

Cimerman, 2007).

1.6.6. Nitazoxanida



A  nitazoxanida  é  um  5-nitrotiazol  que  possui  amplo  espectro  de  ação,  apresentando

atividade contra bactérias, protozoários e helmintos. Estudos clínicos e in vitro têm confirmado a

eficácia da nitazoxanida e seu metabólito, a tizoxanida, no tratamento da giardíase. O mecanismo

de ação é semelhante à classe dos 5-nitroimidazóis, através do grupo nitro (Adagu et al., 2002). A

absorção e bioviabilidade desta droga são aumentadas pela administração conjunta com alimentos

(Stockis et al., 2002). Uma vez fracamente absorvido pelo trato gastrintestinal, dois terços deste

fármaco  são  expelidos  pelas  fezes  e  um  terço  pela  urina  (Broekhuysen  et  al.,  2000).  Ele

geralmente  é  bem  tolerado,  possuindo  poucos  efeitos  adversos,  geralmente  transtornos

gastrointestinais.

1.6.7 Bacitracina complexada a sais de zinco

Este fármaco é composto de dois agentes: a bacitracina, um antibiótico produzido pela

cepa Tracy-1 de  Bacillus subtilis, e zinco, que promove estabilidade a este composto. Efeitos

colaterias  da bacitracina complexada a sais de zinco foram notados somente em um pequeno

número de pacientes e incluem diarréia, náusea e desconforto abdominal. O uso prolongado desta

droga causa problemas nefrotóxicos e distúrbios gastrointestinais (Gardner & Hill, 2001). 

1.6.8. Necessidade de novas abordagens quimioterápicas

O emprego  indiscriminado,  condutas  terapêuticas  inapropriadas,  os  baixos  custos  e  a

facilidade de obtenção de determinados fármacos têm ocasionado resistência e feito com que em

muitas partes do mundo, drogas como a cloroquina, penicilina e a meticilina sejam novamente

utilizadas  no  tratamento  de  doenças  ocasionadas  por  Plasmodium  falciparum,  Streptococcus

pneumoniae e Staphylococcus aureus, respectivamente (Upcroft & Upcroft, 2001a).



Uma recente revisão do grupo dos Upcroft aponta a necessidade do desenvolvimento de

novas drogas  seguras,  eficientes  e de baixo custo para o tratamento não apenas da giardíase,

como também para a amebíase e outras protozooses (Wright et al., 2003). 

A busca de novos fármacos  para uso no combate  a  parasitoses  intestinais  vem sendo

considerável. No que concerne a giardíase, diferentes drogas têm sido utilizadas, mas nenhuma é

plenamente satisfatória, principalmente pela alta incidência de efeitos colaterais que justificam as

contra-indicações  e  ocorrência  significativa  de  falhas  no  tratamento.  Nesse  sentido,  é  de

fundamental  importância  à  realização  de  novas  pesquisas  em  estratégias  terapêuticas  para  a

giardíase, tornando-se uma área de desenvolvimento em potencial nos próximos anos (Escobedo

& Cimerman, 2007).



1.7. DISSULFIRAM: NOVOS POTENCIAIS TERAPÊUTICOS

O dissulfiram, ou tetraetiltiuram dissulfeto, tem sido usado por mais de meio século para

terapia  de  aversão  ao  álcool,  através  da  inibição  da  enzima  hepática  aldeído  desidrogenase

(ALDH)  (Sauna  et  al.,  2005).  Sua farmacocinética  tem sido extensivamente  estudada,  sendo

considerada pela FDA e OMS uma droga segura e eficaz. Nesta última década numerosos relatos

vêm sugerindo a utilização deste fármaco no tratamento do câncer e infecções fúngicas (Sauna et

al.,  2005).  A reversão  do fenótipo  MDR (Resistência  a  Múltiplas  Drogas)  pela  inibição  dos

transportadores ABC, através de sua ligação com um de seus membros, a P-glicoproteína (Pgp)

(Loo  & Clarke,  2000;  Sauna  et  al.,  2004),  e  seus  poucos  efeitos  colaterias,  mesmo em uso

prolongado (Brewer, 1984; Chick, 1999; Brar et al., 2004) fazem do dissulfiram uma droga com

múltiplos alvos terapêuticos em potencial.

Recentes estudos do mecanismo pelo qual o dissulfiram exerce seus efeitos anti-álcool

tem fornecido evidências para a formação de um intermediário reativo que é um potente agente

carbamilante para grupos sulfidrila (Madan et al., 1995). No organismo, esta droga é rapidamente

e completamente reduzida a dietilditiocarbamato (DETC) (Cobby  et al., 1977), um conhecido

inibidor de Cu-Zn superóxido dismutase (SOD) (Guzik et al., 2005) e que forma conjugados com

a  N-acetilcisteína (NAC) (Hu  et al., 1997). O DETC já teve sua atividade relatada para vários

protozoários  parasitas,  a  exemplo  de  Trichomonas  vaginalis,  Trypanosoma  cruzi e  algumas

espécies do gênero Plasmodium (Giulivi et al., 1988; Bouma et al., 1998; Deharo et al., 2003).



2. JUSTIFICATIVA

O  protozoário  microaerófilo  Giardia  lamblia  possui  uma  larga  distribuição  mundial,

causando síndrome da má absorção, perturbações intestinais, com dores abdominais, eliminação

de fezes diarréicas e eventualmente esteatorréia. Artrite reativa também tem sido relacionada ao

parasitismo por G. Lamblia. (Woo & Panayi, 1984; Hill Gaston & Lillicrap, 2003). Vários relatos

têm associado a prevalência de doenças infecciosas intestinais e status nutricional afetando ainda

mais a função cognitiva, aproveitamento escolar e desenvolvimento físico de crianças (Olness,

2003). 

Em países em desenvolvimento, cerca de 3 bilhões de pessoas vivem em ambientes com

falta de saneamento básico, o que aumenta as taxas de prevalência nestes locais, chegando em

torno de 30%, sugerindo que existam perto de 1 bilhão de casos de giardíase (OMS, 1998 apud

Wright  et al., 2003), contribuindo para os 2,1 milhões de mortes anuais por doenças diarréicas

(OMS, 2002). Em 2004, Giardia foi inclusa na Iniciativa de Doenças Negligenciadas pela OMS,

devido à sua estreita relação com condições sócio-econômicas (Savioli et al., 2006).

Doenças  diarréicas  são  a  causa  principal  de  morbidade  na  maioria  dos  países  em

desenvolvimento (Pimentel  et al., 2007). A este respeito, o advento de novas drogas seguras e

eficazes na terapia contra a giardíase, aliado a programas preventivos em regiões endêmicas para

esta  doença,  poderiam reduzir  consideravelmente  os  custos  com o tratamento  (Savioli  et  al.,

2006).  Os  impactos  sócio-econômicos  oriundos  de  políticas  que  promovem a  saúde  pública

incluem uma melhor formação de recursos humanos, pela melhora do desenvolvimento cognitivo

de crianças,  com concomitante aumento na geração de postos de trabalho. Por conseqüência,

haveria uma melhora na qualidade de vida da população.



3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Nosso  trabalho  tem  como  objetivo  geral  o  estudo  do  mecanismo  de  ação  do

dietilditiocarbamato (DETC) em trofozoítos de Giardia lamblia, objetivando uma maior eficácia

no tratamento e/ou diminuição dos efeitos colaterais no tratamento contra a giardíase.

3.2. Objetivos específicos

1) Determinação da suscetibilidade parasitária (IC50) através de ensaios de proliferação.

2) Determinação da citotoxicidade em culturas de esplenócitos.

3)  Avaliação  dos  danos  oxidativos  celulares,  por  quantificação  bioquímica  da  peroxidação

lipídica induzida pelo DETC.

4) Quantificação colorimétrica de tióis totais em trofozoítos de Giardia lamblia.

5)  Análise  por  microscopia  para  localização  da  expressão  de  tióis  totais  em  trofozoítos  de

Giardia lamblia, através de sonda fluorescente.

6) Detecção de radicais livres em trofozoítos de Giardia lamblia, pelo uso de sonda fluorescente.

7) Elucidação dos efeitos microbicidas do fármaco por microscopia eletrônica de transmissão,

para a observação da ultraestrutura celular do parasito, possivelmente permitindo a compreensão

do modo de ação do composto.



4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Animais

Camundongos Balb/C, fêmeas (4-6 semanas) foram criados e mantidos com água e ração

comercial balanceada ad libitum no biotério do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM –

FIOCRUZ).  O projeto foi  submetido e aprovado pelo Comitê de Ética Animal do CPqGM –

FIOCRUZ.

4.2. Cultivo de Giardia lamblia

A cepa de G. lamblia a ser utilizada neste trabalho foi gentilmente cedida pelo Profa. Dra.

Frances D. Gillin, do Departamento de Patologia da Universidade da Califórnia em San Diego. 

Trofozoítos  da  cepa  WB  são  axenicamente  cultivados  em  tubos  cônicos  de  vidro

(aproximadamente  10  mL),  em  meio  TYI-S-33  suplementado  com  bile  bovina  e  10%

(volume/volume) de soro bovino inativado a 56°C por uma hora (Keister, 1983), à temperatura de

37°C, em atmosfera de CO2 a 5%, por 48 a 72 horas. 

O meio TYI-S-33 é preparado com a seguinte composição: 19,5 mg/mL de caseína, 10,5

mg/mL de extrato de levedura, 10 mg/mL de dextrose, 2 mg/mL de cloreto de sódio, 0,6 mg/mL

de fosfato de potássio monobásico, 1 mg/mL de fosfato de potássio dibásico, 2 mg/mL de L-

cisteína, 1 mg/mL de bile bovina e 0,2 mg/mL de ácido ascórbico. O pH é ajustado a 7,2 com

hidróxido de sódio 1N. O meio é esterilizado em filtro a vácuo com membrana filtrante de 0,22

µm (Millipore) de porosidade.

4.3. Ensaios de inibição

Inóculos de 1 a 2 x 105 trofozoítos de Giardia foram incubados a 37°C em placas de 24

poços em presença ou ausência de diferentes concentrações de DETC e/ou metronidazol, por 24

horas.  O  crescimento  das  culturas  foi  avaliado  pela  observação  em microscópio  invertido  e

quantificado pelo método colorimétrico de Busatti & Gomes (2007).

4.4. Avaliação da citotoxicidade em linfócitos



Inóculos de 1 x 106 esplenócitos retirados de camundongos Balb/C foram incubados em

meio  RPMI  completo,  suplementado  com  10%  de  soro  fetal  bovino  e  10  µL  de  [3H]-

timidina/poço, de forma a obter uma concentração de 1 µCi/poço, em presença ou ausência do

fármaco. Após 24 horas, as células foram coletadas para contagem de radioatividade incorporada

através do contador β Matrix 9600.

4.5. Detecção de tióis totais

Inóculos de 2 x 104 trofozoítos de Giardia foram incubados a 37°C em tubos de 15 mL

por 60-72 horas e posteriormente tratados em presença ou ausência de DETC e/ou metronidazol.

Em seguida es células foram centrifugadas a 500 X g por 10 minutos e ressuspendidas em tampão

tris-HCl 30 mM com EDTA 3 mM, pH 8,2. A 20 µL da amostra foram adicionados 75 µL do

mesmo tampão, 25 µL do reagente DTNB e 400 µL de metanol, sendo após centrifugado a 1500

X g por 5 minutos e o sobrenadante lido em espectrofotômetro a 412 nm.

4.6. Lipoperoxidação

Trofozoítos cultivados como descrito acima foram tratados em presença ou ausência de

DETC e/ou N-acetilcisteína (NAC). Os parasitos foram lavados duas vezes por centrifugação a

500 X g por 10 minutos em salina tamponada com fosfato (PBS), pH 7,2. Após centrifugação,

200  µL de  0,1% de  ácido  tiobarbitúrico  (TBA)  foram adicionados  a  200  µL de  células  em

suspensão  e  incubados  a  100°C por  3  horas.  A  produção  de  substâncias  reativas  ao  ácido

tiobarbitúrico (TBARS) foi medida a 532 nm e a absorbância foi comparada ao padrão obtido

usando 0.1% TBA e PBS, à proporção de 1:1.

4.7. Microscopia de fluorescência para detecção de espécies reativas

Trofozoítos cultivados como descrito acima foram tratados em presença ou ausência de

DETC. Em seguida as células foram lavadas em tampão HBSS/Ca/Mg, pH 7,2 por centrifugação

a 500 X g por 10 minutos e incubadas por 30 minutos em 1 mL do mesmo tampão contendo 25

µM da sonda 5'-  (6')- carboxi 2',7'-diclorodihidrofluoresceína diacetato (H2DCFDA, Molecular



Probes). Após o período de incubação, os trofozoítos foram lavados três vezes,  montados em

lâminas e observados ao microscópio de fluorescência.

4.8. Microscopia de fluorescência para detecção de grupos tiol

Trofozoítos foram fixados por 30 min a 4˚C em 1% paraformaldeído em 0,1 M de tampão

cacodilato de sódio, pH 7,2. Para a adesão dos trofozoítos, as lamínulas foram lavadas com extran

neutro, submersas em etanol 70% e secas sem contato manual. Foram colocadas em placas de

Petri de 11 cm de diâmetro e recobertas com solução de 0,1 % de poli-L-lisina em PBS, pH 7,2,

por 10 minutos. Retirado o excesso desta solução, as lamínulas foram secas em estufa a 37 °C,

lavadas em água destilada e, novamente, secas. As células aderidas por 30 minutos às lamínulas

foram incubadas em 50 µM de o-phthaldialdeído (OPA) em PBS, por 12 horas a 4°C. Após este

tempo, as células passaram por sucessivas lavagens, sendo montadas em lâminas com N-propil-

galato e observadas no microscópio de fluorescência.

4.9. Microscopia eletrônica de transmissão (MET)

Após o tratamento com as drogas, as células foram fixadas em 2,5% de glutaraldeido, 4%

de paraformaldeído, 4% de sacarose em tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2 durante 60

minutos à temperatura ambiente. Após a fixação, as células foram lavadas no mesmo tampão e

pós-fixadas em solução de 1% de tetróxido de ósmio, 0,8% de ferrocianeto de potássio e 5mM de

cloreto  de  cálcio  neste  tampão.  Em  seguida  os  parasitos  foram  lavados,  desidratados  em

concentrações crescentes de acetona e infiltrados em resina epoxi Polybed (Polysciences). Após

polimerização por 48 hs a 60°C, cortes ultrafinos foram coletados em grades de cobre de malha

400 e contrastados em 5% de acetato de uranila e 15% de citrato de chumbo. As grades são

observadas ao microscópio eletrônico de transmissão Zeiss EM 109 a 80kV. 

4.10. Análise estatística

Os dados obtidos estão representados como a média ± desvio padrão da média e foram

analisados estatisticamente pelos testes t de Student ou ANOVA e pós-teste de Tukey com nível



de significância  de  p <  0,05.  Todos  os  experimentos  foram realizados  com pelo  menos três

repetições independentes.

5. RESULTADOS

5.1. Efeito inibitório do DETC na proliferação de trofozoítos de G. lamblia

Para avaliar a atividade inibitória do DETC na proliferação celular de  G. lamblia, nós

realizamos experimentos de dose-resposta, com concentrações de 5, 10, 25, 50 e 100 µM, por 24

horas.  O  DETC  diminuiu  significativamente  a  proliferação  dos  trofozoítos,  não  havendo

diferença significativa entre as concentrações utilizadas, presumivelmente por uma ausência de

efeito giardicida dose-dependente nestas concentrações (Fig. 4A). O valor de IC50  do DETC foi

aproximadamente de 2,0 µM, o que demonstra  a efetividade do DETC contra  trofozoítos de

Giardia lamblia in vitro,  tendo seu efeito comparado ao metronidazol, com valores de IC50  em

torno de 1,5 µM. Apesar de discreto, aparentemente há uma relação de dose-dependência para o

efeito inibitório do metronidazol neste parasito nas concentrações utilizadas (Fig. 4B).
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Figura  4.  Avaliação  da  suscetibilidade  parasitária  através  de  ensaios  de  proliferação
celular. Trofozoítos  de  Giardia  lamblia  expostos  a  diferentes  concentrações  de  DETC  e
metronidazol. (A) Após 24 horas de incubação, houve uma diferença estatisticamente significante
entre o controle e as células tratadas com DETC, porém o efeito não foi dose-dependente nas
concentrações testadas.  (B)  Em células tratadas com o metronidazol, observamos uma inibição
significativa  do  crescimento  em comparação  com as  células  tratadas  com 0,1% de  DMSO,
havendo uma redução dose-dependente discreta na proliferação entre 5 25 µM de concentração
da droga. (*, p < 0,001).



5.2. Efeito da associação do DETC com o metronidazol em trofozoítos de Giardia lamblia

Após  a  determinação  da  concentração  inibitória  do  DETC  e  metronidazol  neste

protozoário, nós avaliamos a associação de ambas as drogas para verificar um possível efeito

sinergístico em trofozoítos de G. lamblia. Em células tratadas com 1 µM de DETC por 24 horas,

não houve uma inibição significativa do crescimento, bem como em parasitos tratados com 1 µM

de metronidazol, nas mesmas condições (Fig. 5). Quando nós fizemos as associações do DETC

com  o  metronidazol,  em  diferentes  concentrações  de  ambas  e  em  um  mesmo  período  de

incubação,  verificamos  que  há  uma diferença  estatisticamente  significante  entre  o  controle  e

algumas combinações, especialmente quando a concentração do metronidazol está acima de 0,5

µM, o que não ocorre quando comparamos estas combinações com o DETC ou metronidazol

isoladamente (Fig.  5). Estes resultados sugerem que não há um efeito sinergístico entre estes

compostos em trofozoítos de Giardia lamblia nas concentrações utilizadas, já que os valores de

IC50 de ambas as drogas se encontram próximos aos valores empregados experimentalmente neste

estudo. 
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Figura 5. Avaliação de possível sinergismo entre DETC e metronidazol sobre trofozoítos de
G. lamblia.  As células foram incubadas com ambas as drogas  em diferentes  combinações ou
isoladamente, por 24 horas. Houve uma inibição estatisticamente significante (*p < 0,05; **, p <



0,01) da proliferação celular em parasitos tratados com concentrações mais elevadas de ambas as
drogas, porém os resultados não indicam efeito sinergístico desta associação.



5.3. Avaliação da citotoxicidade em esplenócitos in vitro

Com o objetivo de investigar os efeitos citotóxicos do DETC em culturas de esplenócitos,

nós realizamos a extração do baço de camundongos BALB/c para avaliarmos a incorporação de

timidina tritiada por essas células, em um período de 24 horas. Em esplenócitos tratados com

DETC, verificamos uma diminuição na incorporação de timidina à medida que aumentamos a sua

concentração, o que nos indica uma relação de dose-dependência (Fig. 6A). O valor de IC50 para

este composto em esplenócitos foi cerca de 217 µM, muito acima dos valores encontrados para

seu efeito giardicida. O metronidazol não causou citotoxicidade em esplenócitos (Fig. 6B) nas

mesmas concentrações utilizadas para o DETC, sugerindo que estas células são menos suscetíveis

à  ação  do  5-nitroimidazol  em  comparação  ao  tiocomposto.  Embora  este  seja  um  resultado

desfavorável,  a concentração em que o DETC causa seu efeito citotóxico em células do baço

difere significativamente do utilizado para ser efetivo contra trofozoítos de Giardia lamblia.
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Figura 6. Determinação da citotoxicidade em culturas de esplenócitos.  Células do baço de
camundongos Balb/C foram tratadas com DETC (A) ou metronidazol (B), por 24 horas. Houve
uma redução da taxa de proliferação dos esplenócitos tratados com DETC, indicada pela redução
da  incorporação  de  timidina  com  o  aumento  da  concentração  da  droga.  (*  p <  0,05).  O
metronidazol não reduziu a incorporação de timidina destas células, nas mesmas concentrações. 



5.4. Detecção de tióis livres em trofozoítos de Giardia lamblia

Para  verificar  os  possíveis  efeitos  causados  pelo  DETC neste  parasito,  testamos  se  a

atividade giardicida desta substância está associada com o conteúdo dos tióis livres através da

detecção pela sonda fluorescente o-phthaldialdeído (OPA), que se liga seletivamente a grupos tiol

em  presença  de  grupamentos  amino.  Em  parasitos  controle  foi  observada  uma  marcação

homogênea, um pouco mais intensa na região anterior de algumas células (Fig. 7A). Em parasitos

tratados com DETC a 200 µM por 24 horas, algumas células apresentavam uma marcação com

intensidade  menor  ou  ausente  em  comparação  ao  controle,  indicando  que  o  DETC  está

bloqueando os tióis da célula (Fig. 7C). Este resultado indica a participação dos tióis livres no

efeito giardicida do composto.

                          

Figura 7. Análise do conteúdo de tióis livres em trofozoítos de G. lamblia. Detecção de grupos
sulfidrila através da sonda fluorescente  orto-phthaldialdeído (OPA – A e C). Células controle
apresentam uma  marcação  homogênea,  um pouco  mais  intensa  na  região  anterior  de  alguns
trofozoítos  (A). Trofozoítos de  Giardia lamblia tratados com 200  µM de DETC por 24 horas,
apresentando  uma fraca  marcação  (C) em relação  ao  controle.  Visualização  das  células  por
microscopia de contraste de fase (B e D). 



5.5. Determinação de tióis totais em trofozoítos de Giardia lamblia

Com o objetivo de detectar as concentrações totais de grupos tiol presentes neste parasito,

foi utilizado o reagente de Ellman (1959), que determina quantitativamente grupos sulfidrila em

amostras biológicas. Após 2 horas de incubação com 100 µM de DETC, foi possível observar um

decréscimo do conteúdo de grupamentos  tiol  totais em comparação ao controle,  apesar  desta

diferença  não  ser  estatisticamente  significante  (Fig.  8).  O  metronidazol  nas  mesmas

concentrações  não  levou  à  diminuição  destes  grupos  sulfidrila,  com  níveis  de  detecção

comparáveis aos do controle. Quando as células foram incubadas com a associação de ambos,

observamos  uma  diminuição  da  expressão  de  grupamentos  tiol,  porém  houve  um  discreto

aumento em comparação ao DETC. Estes resultados sugerem que o DETC diminui a capacidade

antioxidante de  G. lamblia através do decréscimo da expressão de grupos tiol presentes neste

parasito, não havendo efeitos aditivos ou sinergísticos entre os compostos. 
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Figura 8. Quantificação dos grupos sulfidrila em trofozoítos de Giardia lamblia. Houve uma
diminuição dos níveis de tióis totais em células tratadas com 100 µM de DETC por 2 horas em
relação ao controle, porém esta redução não foi estatisticamente significante (p > 0,05). Parasitos
tratados  com metronidazol  apresentaram valores  semelhantes  ao controle  e  a  combinação  do
DETC com o metronidazol levou a um discreto aumento dos níveis de tióis livres em comparação
ao DETC.



5.6.  Avaliação  da  participação  dos  grupamentos  tiol  na  proliferação  de  trofozoítos  de

Giardia lamblia

Após a determinação dos tióis livres, nós avaliamos a participação destes grupamentos na

proliferação de trofozoítos de Giardia lamblia in vitro. Em células tratadas com 25 µM de DETC

por 24 horas, observamos um decréscimo na proliferação celular em relação às células controle

(Fig.  9).  A  adição  de  25  µM  de  N-acetilcisteína  (NAC)  no  meio  de  cultura  não  afetou  a

proliferação do parasito in vitro. A incubação das células com DETC e NAC, ambos a 25 µM,

levou à reversão parcial do efeito giardicida do DETC, aumentando discretamente à medida que

elevamos a concentração do NAC (Fig. 9). Estes dados indicam que o efeito do DETC nestas

células está associado, ao menos parcialmente, com os grupamentos tiol presentes neste parasito,

porém outros  mecanismos podem estar  envolvidos,  já  que a  NAC não foi  capaz  de reverter

totalmente os efeitos causados pelo DETC.
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Figura  9.  Efeitos  do  DETC na  proliferação  de  trofozoítos  de  Giardia em  presença  ou
ausência de N-acetilcisteína (NAC). Células tratadas com 25 µM de DETC apresentaram uma
redução na proliferação em comparação ao controle (*, p < 0,05). Quando associamos o NAC ao
DETC em diferentes proporções há uma reversão parcial do efeito inibitório do DETC.



5.7. Quantificação de lipoperóxidos em trofozoítos de Giardia lamblia

Com a observação de que o DETC é capaz de diminuir os níveis de tióis livres neste

parasito  e  por  conseqüência  a  sua  capacidade  antioxidante,  decidimos  verificar  os  danos

oxidativos  celulares  através  da  quantificação  bioquímica  da  peroxidação  lipídica  através  da

detecção de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico.  Em células tratadas com 200 µM de

DETC  por  4  horas,  houve  um  aumento  significativo  desta  lipoperoxidação  (Fig.  10A).  A

associação do DETC com a NAC foi capaz de reverter a lipoperoxidação causada pelo DETC

(Fig.  10B).  Estes dados sugerem que o DETC está elevando o estresse oxidativo, sendo este

efeito  modulado  por  cisteína,  possivelmente  pela  interação  destas  duas  moléculas  com

conseqüente inibição da atividade do DETC.
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Figura 10. Avaliação da peroxidação lipídica pela detecção de substancias reativas ao ácido
tiobarbitúrico em trofozoítos de Giardia lamblia. (A) Células tratadas com 200 µM de DETC
por  4  horas  apresentaram  um  aumento  significativo  da  peroxidação  lipídica  em  relação  ao
controle (t de Student, * p < 0,001).  (B) Houve uma reversão dos efeitos do DETC quando foi
realizado o co-tratamento com a NAC, em parasitos tratados por 2 horas (** p < 0,05).



5.8. Detecção de espécies reativas em trofozoítos de Giardia lamblia

Como  um  dos  efeitos  do  DETC  é  o  aumento  dos  danos  oxidativos  celulares  em

trofozoítos de  Giardia, resolvemos em seguida avaliar a produção espécies reativas através da

sonda  fluorescente  5'-  (6')-  carboxi  2',7'-diclorodihidrofluoresceína  diacetato  (H2DCFDA,

Molecular Probes), que é permeável à membrana celular, se tornando impermeável no espaço

intracelular quando se liga a espécies reativas de oxigênio, emitindo fluorescência. A maioria das

células  controle  estavam viáveis,  com grande  motilidade ou aderidas  à  lâmina de vidro,  não

apresentando marcação para a sonda (Fig.  11A - B). Os trofozoítos tratados com 100 µM de

DETC por 1 hora se encontravam menos móveis e com alterações morfológicas na superfície

celular.  Nestas  células  observou-se  uma  marcação  homogênea  (Fig.  11C),  um  pouco  mais

pronunciada  em regiões  de protuberância  membranosa,  conhecidas  como “blebs” (Fig.  11D).

Assim como no controle, as células tratadas com 200 µM de DETC por 1 hora não apresentaram

marcação para a sonda. Isto provavelmente se deve ao fato de que a grande maioria destas células

já estavam mortas, não sendo possível a detecção da sonda intracelularmente (Fig. 11E - F).



              

Figura 11. Microscopia de fluorescência (A ,C ,E) e contraste de fase (B, D ,F) para detecção
de espécies  reativas em trofozoítos de  Giardia.  A sonda fluorescente  5'-  (6')-  carboxi 2',7'-
diclorodihidrofluoresceína diacetato (H2DCFDA) foi utilizada para detecção de espécies reativas
neste parasito. Células controle não apresentaram marcação. (A e B) O tratamento com 100 µM
de  DETC por  1  hora  levou  ao  aparecimento  de  células  com  alterações  morfológicas  (D)  e
marcadas com a sonda fluorescente (C). Trofozoítos tratados com 200 µM de DETC por 1 hora
não apresentaram marcação com H2DCFDA (E), possivelmente porque estas já estavam mortos
(F).



5.9. Avaliação ultraestrutural dos efeitos do DETC

Para entender melhor os efeitos do DETC em trofozoítos de G. lamblia, nós incubamos as

células  em  presença  ou  ausência  de  200  µM  desta  substância  por  24  horas  e  depois  de

processadas, foram visualizadas em MET. As células controle apresentavam-se íntegras com uma

grande quantidade de partículas de glicogênio e cisternas de retículo endoplasmático distribuída

pelo  citoplasma  (Fig.  12A).  Vesículas  periféricas  foram observadas  subjacentes  à  membrana

plasmática (Fig. 12B). Nestas células também podemos verificar em corte transversal estruturas

do citoesqueleto, como os axonemas dos flagelos, o funis (Fig. 12C) e o disco adesivo (Fig. 12D).

Os  núcleos,  presentes  na  região  anterior  dos  parasitos,  encontravam-se  homogêneos,  bem

delimitados pela membrana nuclear (Fig. 12D). Em parasitos tratados com DETC, mais de 50%

das células  apresentavam-se com alto grau de extração  citoplasmática,  inclusive do conteúdo

nuclear  (Fig.  13A).  Prováveis  processos autofágicos também foram verificados neste  parasito

(Fig.  13B),  sugerido  pela  presença  de  estruturas  virguliformes  ou  com  dupla  membrana

circunscrevendo  porções  citoplasmáticas.  Possível  participação  do  retículo  endoplasmático  é

sugerida, já que este se encontrava dilatado e próximo às vesículas (Fig. 13C), que também se

apresentaram  maiores  e  menos  numerosas  do  que  no  controle,  sugerindo  a  ocorrência  de

confluência das mesmas (Fig. 13D).



        

Figura 12. Análise ultraestrutural  de trofozoítos  de  Giardia lamblia.  (A)  Células controle
apresentando  citoplasma  homogêneo,  com  grânulos  de  glicogêneo  (assinalado  por  círculos
brancos) e retículo endoplasmático (setas). Em (B), visualizamos as vesículas periféricas (*) na
região  dorsal  da  célula.  (C)  Estruturas  do  citoesqueleto,  como  os  axonemas  dos  flagelos
(assinalados por círculos pontilhados) e o corpo funis (setas). Em  (D), observamos células em
corte longitudinal apresentando núcleos (N) e o disco adesivo (seta).



        

Figura  13.  Análise  ultraestrtural  de  trofozoítos  de  G.  lamblia tratados  com DETC.  (A)
Células tratadas com 200 µM de DETC por 24 horas apresentando reduzida eletrondensidade de
citoplasma e  nucleoplasma, em comparação às células controle (Fig. 12).  (B) Visualização de
vesículas virguliformes ou com dupla membrana (assinaladas por círculos), sugerindo possíveis
processos autofágicos. Em (C), observamos este mesmo processo, com provável participação do
retículo endoplasmático, que se encontra mais dilatado quando comparado ao controle. Em (D),
visualizamos  uma  célula  apresentando  grande  compartimento  alongado,  presumivelmente
formado pela fusão homofílica das vesículas periféricas.



6. DISCUSSÃO

A elucidação dos efeitos do DETC, um conhecido inibidor de SOD, é de importância

fundamental  para  o  esclarecimento  dos  mecanismos  de  ação  envolvidos  em  sua  atividade

giardicida, já que a ausência de SOD em Giardia nos permite evidenciar a existência de efeitos

independentes desta enzima, produzidos pela ação do DETC em protozoários parasitas.

Apesar  de  ser  efetivo  contra  trofozoítos  de  Giardia  lamblia  in  vitro,  a inibição  da

proliferação  celular  pelo  DETC  aparentemente  não  é  dose-dependente.  Uma  das  possíveis

explicações  para  este  fato  é  que  esta  substância  pode  ser  oxidada  de  forma  muito  rápida,

principalmente  em  soluções,  perdendo  parte  da  sua  atividade.  Outra  possibilidade  é  que  o

composto atue sobre um limitado “pool” de resíduos de cisteína,  assim o efeito atingiria  um

plateau ao reagir com os grupos SH disponíveis. A manipulação deste composto precisa ser feita

com presteza, evitando sua exposição ao ar e/ou aumento da temperatura. Embora seja uma droga

relativamente instável, seu efeito giardicida é bastante satisfatório, com níveis comparáveis ao do

metronidazol in vitro. 

O dissulfiram, medicamento utilizado no tratamento contra o alcoolismo, age como um

inibidor irreversível  da enzima aldeído desidrogenase (ALDH) (Brien & Loomis,  1985).  Este

fármaco sofre  rápida redução enzimática no sangue pela glutationa redutase (Strömme, 1963;

Cobby  et  al.,  1977),  mas pode também ser  reduzido de forma não enzimática pela albumina

(Agarwal  et al.,  1983).  Subseqüentemente,  DETC é metabolisado por tiol metiltransferase ou

tiopurina metiltransferase a DETC-Me (Gessner & Jakubowski, 1972; Glauser  et al., 1993; Lill

et al.,  1996), que sofre oxidação principalmente pelo citocromo P-450, com uma contribuição

minoritária  de  flavina  monooxigenases  (Johansson  et  al.,  1989).  Os metabólitos  oxidados do

dissulfiram têm sido descritos como potentes inibidores da ALDH, através da carbamilação de

um grupo tiol crítico no sítio ativo da enzima (Jin et al., 1994; Tonkin et al., 2003). 

Por  ser  reduzido  rapidamente  in  vivo a  DETC,  o  dissulfiram  se  torna  uma poderosa

ferramenta quimioterápica no tratamento contra a giardíase. Este fármaco já foi testado in vitro e

in vivo contra Giardia lamblia (Nash & Rice, 1998), com resultados semelhantes aos encontrados

neste estudo para o DETC com trofozoítos in vitro.

Quando analisamos a  associação  do DETC com o metronidazol,  verificamos  que não

houve um efeito sinergístico entre estas duas drogas. Em Entamoeba histolytica, o metronidazol é



capaz  de  se  ligar  covalentemente  a  algumas  proteínas  específicas,  incluindo  superóxido

dismutase  e  tioredoxina  redutase,  esta  última  sendo  uma  das  responsáveis  pela  ativação  do

metronidazol neste protozoário através da redução do grupo nitro (Leitsch  et al., 2007). Além

disso, os níveis de cisteína são reduzidos com a adição do metronidazol,  provavelmente pela

reação desta droga com os grupos sulfidrila acessíveis neste parasito (Leitsch et al., 2007). Como

a tioredoxina redutase é uma enzima muito comum, é provável que processos similares ocorram

em  outros  organismos  procarióticos  e/ou  eucarióticos.  Nesse  sentido,  o  efeito  giardicida  do

DETC e metronidazol  pode estar  associado à competição de ambas as drogas  pelos mesmos

mecanismos  de  ativação  em  Giardia  lamblia,  que  apresenta  uma  enzima  semelhante  à

tioredoxina redutase,  a dissulfeto redutase (Brown  et al., 1996b) e proteínas ricas em cisteína

(Luján & Nash, 1994). Em Trichomonas vaginalis,  Entamoeba histolytica e  Giardia lamblia, o

mecanismo  deste  5-nitroimidazol  está  relacionado  à  sua  redução  pela  piruvato:ferredoxina

oxidorredutase a radicais citotóxicos que levam a danos irreversíveis e morte celular (Müller,

1986).  Apesar  disso,  resistência  ao  metronidazol  em  E.  histolytica pode  ser  atribuída  à

diminuição  de  enzimas  antioxidantes,  como  peroxiredoxina  (Wassmann  et  al.,  1999)  e

superóxido  dismutase  (Samarawickrema  et  al.,  1997),  assim  como  em  G.  lamblia,  onde  o

aumento  da  atividade  da  enzima  NADH  oxidase  tem  sido  associado  a  cepas  resistentes  ao

metronidazol (Ellis et al., 1993).

Alguns  trabalhos  têm  desencorajado  a  utilização  do  dissulfiram  e  metronidazol  em

associação, principalmente pelo acúmulo de acetaldeído causado pela inibição da enzima ALDH

por estes fármacos (Gardner & Hill, 2001) em pacientes que fazem ingestão de álcool, levando ao

efeito “antabuse” (sensação de calor, náusea, vômitos e taquicardia) (Finegold, 1980; Edwards et

al., 1986; Krulewitch, 2003). A utilização destas duas drogas em conjunto poderia potencializar

este  efeito,  além  de  causar  em  alguns  pacientes  reações  psicóticas,  conforme  alertado  pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em seu bulário eletrônico.

Quando  analisamos  a  incorporação  de  timidina  por  células  do  baço  na  presença  de

diferentes concentrações de DETC ou metronidazol, observamos que não houve uma diferença

significativa nos níveis de incorporação entre as células controle e tratadas com o metronidazol.

No entanto, o DETC apresentou atividade citotóxica dose-dependente nas concentrações acima

de 111 µM. Apesar disso, o valor de IC50 encontrado para trofozoítos de Giardia (i.e. 2 µM) está

muito abaixo dos níveis que causam citotoxicidade nestas células de mamíferos.



A  farmacocinética  e  os  efeitos  colaterais  do  dissulfiram  têm  sido  extensivamente

estudados, gerando dados para a elaboração de formulações e regimes terapêuticos apropriados.

Sua biodisponibilidade é maior que 80% após administração oral e a eliminação do dissulfiram e

seus metabólitos é um processo lento. Aproximadamente 20% da droga permanece no corpo após

1 a 2 semanas (Ellenhorn  et al., 1997  apud Sauna  et al., 2005). Apesar de ser recomendado o

monitoramento de pacientes  que usam altas doses do dissulfiram (acima de 250 mg por dia)

(Fuller & Gordis, 2004), existem poucos efeitos colaterais associados com longos períodos de

tratamento.  Hepatoxicidade  é  a  causa  mais  comum de  preocupações  durante  a  utilização  do

dissulfiram (Sauna et al., 2005), contudo este efeito adverso é geralmente reversível quando seu

uso é  interrompido na presença  de manifestações  clínicas  (Wright  et  al.,  1988).  A excelente

tolerância e ausência de efeitos colaterais graves tornam o dissulfiram uma droga segura e eficaz,

inclusive com aprovação pela FDA e ANVISA.

A  redução  nos  níveis  de  grupamentos  tiol  em  trofozoítos  tratados  com  DETC  foi

observada tanto por microscopia de fluorescência, quanto pela avaliação quantitativa através do

reagente de Ellman (DTNB). Estes resultados sugerem que o DETC esteja carbamilando e/ou

formando pontes dissulfeto com grupamentos tiol livres que estão presentes em Giardia e que são

responsáveis pelos mecanismos antioxidantes deste parasito, a exemplo das proteínas ricas em

cisteína e dissulfeto redutase. De modo interessante, a atividade do dissulfiram em trofozoítos de

G. lamblia  foi reduzida pela adição de cisteína ao meio (Nash & Rice, 1998), sugerindo que a

reação com grupos tiol é um importante mecanismo de ação desta droga. O metronidazol também

reduziu os níveis de tióis totais em Giardia, porém não houve diferenças entre o tratamento com

as drogas feito isoladamente ou em conjunto.

Cepas de Giardia lamblia resistentes ao metronidazol estão associadas a um aumento da

atividade da enzima NADH oxidase, possibilitando a detoxificação de espécies oxidativas (Ellis

et al., 1993). É provável que cepas sensíveis ao metronidazol sejam mais suscetíveis ao estresse

oxidativo, já que estas apresentam diminuição do consumo de O2 (Ellis et al., 1993), com possível

redução dos níveis de grupos sulfidrila livres, que podem ser oxidados através da ativação do

grupo nitro deste fármaco. 

Para  confirmar  o  papel  dos  grupamentos  tiol  no  efeito  giardicida  do  DETC,  nós

incubamos os trofozoítos de Giardia em concentrações crescentes de NAC, associadas ou não a

este composto. Não houve diferenças significativas entre células tratadas com 25 µM de NAC e o



grupo  controle,  porém  houve  uma  diminuição  significativa  da  proliferação  celular  quando

adicionamos 25 µM de DETC ao meio de cultura. A pré-incubação do NAC com o DETC na

proporção 1:1 reverteu parcialmente a  inibição, aumentando discretamente à medida que esta

proporção de NAC foi aumentada. A presença de resíduos de cisteína tem sido enfatizada na

literatura como um fator de crescimento essencial para  Giardia lamblia  (Luján & Nash, 1994),

conferindo  proteção  contra  os  efeitos  letais  do  oxigênio  (Fairlamb,  1989).  As  análises  de

incorporação de L-cisteína por este parasito indicam a presença de ao menos dois sistemas de

transporte. L-cistina não foi incorporada pelos trofozoítos, sugerindo a ausência de um sistema de

transporte e a especificidade dos transportadores de cisteína.  Giardia não é capaz de sintetizar

cisteína ou metionina a partir de sulfato, nem de converter metionina em cisteína, sendo assim o

protozoário é auxotrófico para este aminoácido (Luján & Nash, 1994).

As  CRPs,  também conhecidas  como proteínas  variantes  de  superfície  (VSPs),  são  os

principais  antígenos  de  Giardia  lamblia.  Cerca  de  150  diferentes  genes  que  codificam estas

proteínas tem sido identificados no genoma deste parasito. Somente uma VSP é expressa por

trofozoíto, permitindo que  Giardia mude a expressão desta proteína em sua superfície (Nash,

2002).  O  mecanismo  desta  variação  antigênica  ainda  não  está  claro,  mas  este  não  envolve

rearranjo de DNA e é refletido por mudanças na expressão gênica em nível de RNA mensageiro

(Nash,  2002).  Diferenciação  pode  induzir  variação  antigênica  in  vitro (Svärd  et  al.,  1998;

Carranza  et al.,  2002;) e  in vivo (von Allmen  et al.,  2004).  Análises de anticorpos IgA anti-

Giardia em leite materno de mães que vivem em área endêmica de giardíase, provavelmente com

múltiplas  infecções  com diferentes  cepas  de  Giardia,  revelou  que  as  VSPs  são  as  proteínas

imunorreativas dominantes (Téllez et al., 2005). 

Estes dados nos indicam que a reação com grupos tiol é um importante mecanismo de

ação desta droga,  apesar de não ser o único. Em 1930, o dissulfiram começou a ser utilizado

como escabicida e vermicida por ser um quelante de cobre, um componente essencial da cadeia

respiratória  de artrópodes  e  helmintos (Eneanya  et  al.,  1981).  A atividade quelante de metal

também é relatada para o DETC, que é um específico inibidor de Cu-Zn superóxido dismutase

(Pritsos  et al., 1989; Majid & Nishiyama, 2002). As proteínas com motivos dedo de zinco são

essenciais para o funcionamento celular normal (Berg & Shi, 1996), tornando-se um importante

alvo terapêutico (Rein et al., 1997). Giardia expressa altos níveis de CRP na superfície, as quais



possuem motivos dedo de zinco (Luján et al., 1995c). O zinco pode ser quelado pelo DETC, se

apresentando como uma outra via de atuação desta droga neste parasito. 

 Os danos oxidativos celulares em membranas de trofozoítos tratados com DETC foram

avaliados através da formação de um produto citotóxico, o malondialdeído (MDA), que se liga ao

TBA gerando uma reação colorimétrica indicativa da peroxidação lipídica (Bellé  et al., 2004).

Houve um aumento significativo da lipoperoxidação em parasitos tratados com 200 µM DETC,

por 4 horas. O metronidazol levou a um aumento discreto da peroxidação lipídica e a associação

entre  o  DETC  e  o  metronidazol  não  elevou  significativamente  a  peroxidação,  com  níveis

comparáveis ao DETC utilizado isoladamente, provavelmente porque a concentração do DETC já

estava  alta,  levando ao  plateau  da  peroxidação  celular.  Todos  os  componentes  celulares  são

suscetíveis  à  ação  das  espécies  reativas  de  oxigênio,  no  entanto  as  membranas  são  um dos

componentes mais atingidos em decorrência da lipoperoxidação (Ferreira & Matsubara, 1997).

Este processo pode levar à morte celular através de alterações na estrutura e permeabilidade de

membrana, levando à perda de seletividade na troca iônica e liberação de conteúdo das organelas,

como por exemplo, as enzimas hidrolíticas dos lisossomas (Hershko, 1989). O NAC foi capaz de

reverter parcialmente os efeitos do DETC, demonstrando a importância dos grupamentos tiol no

mecanismo de ação desta droga.

Baseado na confirmação de que o DETC promove lipoperoxidação, provavelmente pelo

aumento da geração de radicais livres de oxigênio, resolvemos avaliar a produção de espécies

reativas  por esta droga em  Giardia lamblia com a sonda fluorescente H2DCFDA.  As células

controle não apresentaram marcação para a sonda, enquanto que trofozoítos tratados com 100 µM

de DETC por 1 hora foram marcados de forma homogênea, demonstrando que este tiocomposto

está aumentando a formação de espécies reativas em trofozoítos de Giardia lamblia. Isto se deve

ao fato de que a redução de grupos sulfidrila livres pode estar afetando o potencial redutor deste

parasito,  levando ao  aumento  do  estresse  oxidativo.  O mesmo não  pôde  ser  visualizado  em

células tratadas com 200 µM de DETC, possivelmente porque estas já se encontravam mortas.

Os  metabólitos  mais  comuns  produzidos  pela  utilização  do  oxigênio  em  organismos

aeróbicos  são o radical  superóxido  (O2
•)  e  peróxido  de hidrogênio  (H2O2),  que  participa  da

reação que produz o radical hidroxila (OH•), sendo este último extremamente reativo (Cadenas,

1989).  Superóxido  é  usualmente  detoxificado  pela  SOD a  peróxido  de  hidrogênio,  o  qual  é

reduzido  a  água  por  catalase,  peroxidase  e  a  enzima  dependente  de  glutationa,  glutationa



peroxidase  (Cadenas,  1989;  Fridovich,  1989).  Além  destas  enzimas  de  detoxificação

convencionais,  mecanismos  alternativos  podem  ser  utilizados  para  diminuição  do  estresse

oxidativo celular,  que incluem as dioxigenases e monooxigenases (citocromo P-450 redutase)

(Malmström,  1982).  Algumas  oxidases  dependentes  de  flavina  (NADH  oxidase)  reduzem

tetravalentemente  o  oxigênio  a  água,  abolindo  a  produção  de  superóxido  e  peróxido  de

hidrogênio em bactérias anaeróbicas (Schmidt  et al.,  1986), assim como a NADH peroxidase,

uma flavoenzima envolvida na redução do peróxido que também desempenha papel antioxidante

em algumas células (Stanton & Jensen, 1993).

 Alguns protozoários microaerófilos também possuem NADH oxidase. Entamoeba

histolytica contém uma NADPH oxidase dependente  de flavina  que produz peróxido quando

purificada (Lo & Reeves, 1980).  Trichomonas vaginalis contém uma flavo-oxidase que produz

água, além de uma NADPH oxidase produtora de peróxido (Linstead & Bradley, 1988). Giardia

também apresenta atividades oxidase e peroxidase dependentes de NADH (Brown et al, 1996a;

Brown  et al, 1998), responsáveis pela capacidade deste parasito de detoxificar o oxigênio.  As

principais  enzimas de  detoxificação  de espécies  oxidantes,  como a SOD, catalase,  glutationa

redutase e glutationa peroxidase não estão presentes neste protozoário, salientando a importância

da  manutenção  de  um ambiente  intracelular  redutor  através  da ciclagem redox  pelos  grupos

sulfidrila presentes em Giardia. 

A  elucidação  dos  efeitos  microbicidas  do  DETC  foi  possibilitada  pela  microscopia

eletrônica de transmissão, através da observação da ultraestrutura celular do parasito. Em células

tratadas com 200 µM de DETC por 24 horas, houve um alto grau de extração citoplasmática,

apresentada por mais de 50% das células. Este efeito é causado provavelmente pelo colapso do

potencial de membrana, com conseqüente rompimento da membrana plasmática pelo aumento do

estresse oxidativo (Lloyd et al., 2000), onde a indução de radicais livres de oxigênio leva a uma

inativação de sistemas que consomem oxigênio, acúmulo de peróxido de hidrogênio e oxidação

de grupos tiol. 

Prováveis processos autofágicos também foram verificados neste parasito, sugeridos pela

presença de estruturas virguliformes ou com membrana dupla, que são semelhantes à formação

dos vacúolos em organismos eucariotos (Suzuki & Ohsumi, 2007; Xie & Klionsky, 2007).

Autofagia é um processo utilizado pelas células para requerimento de sua homeostasia

através  da degradação do citoplasma ou eliminação de organelas defeituosas.  Os mecanismos



envolvem a formação de uma estrutura de dupla membrana dentro da célula, chamada de vacúolo

autofágico ou autofagossomo, a partir do retículo endoplasmático e vias secretórias iniciais. A

fusão  com  o  lisossomo  gera  o  autofagolisossomo,  onde  as  enzimas  hidrolíticas  agem  na

degradação do conteúdo interno (Shintani & Klionsky, 2004). Resposta a condições de estresse,

como por exemplo, limitação de nutrientes (Takeshige  et al., 1992) e acúmulo de proteínas no

retículo  endoplasmático (Yorimitsu  et  al.,  2006)  podem levar  a  mecanismos  de  autofagia.  É

possível que Giardia também utilize destes mecanismos para evitar a perda da homeostasia com

o aumento do estresse oxidativo, como ocorre em outros tipos celulares (Hill et al., 2007; Chien

et al., 2007; Scherz-Shouval et al., 2007).

A  observação  de  vesículas  que  se  encontravam  maiores  e  menos  numerosas  em

comparação ao controle nos leva a crer que ocorreu a fusão homofílica destes compartimentos.

Este processo pode ter sido mediado por pontes dissulfeto que se formam pela ação do DETC

entre  as  cisteínas  das  proteínas  celulares,  conferindo  uma  modificação  da  conformação

tridimensional à molécula, expondo sítios de reconhecimento e/ou catalíticos e ocasionando uma

série de alterações na morfologia e funcionamento normais da célula.

O conjunto de resultados aqui relatados e  brevemente  discutidos parece indicar  que a

abordagem do estresse oxidativo e conteúdo de grupos tiol podem prover valiosas estratégias

terapêuticas para a giardíase.



7. CONCLUSÕES

7.1. O DETC mostrou-se efetivo na inibição da proliferação celular de trofozoítos de  Giardia

lamblia in vitro, porém este efeito aparentemente não é dose-dependente;

7.2. A associação do DETC com o metronidazol não levou a um efeito sinergístico in vitro;

7.3.  O DETC promove a  redução dos  níveis  de  grupos  sulfidrila  livres,  provavelmente  pela

formação de pontes dissulfeto e/ou carbamilações em moléculas ricas em cisteína que estejam

com estes grupamentos tiol acessíveis, como as CRPs, uma das responsáveis pelos mecanismos

antioxidantes deste parasito;

7.4. O aumento do estresse oxidativo em trofozoítos de G. lamblia pode ser devido à diminuição

da capacidade antioxidante deste protozoário, inviabilizando a sua sobrevivência;

7.5.  Os resultados apresentados neste trabalho apontam para uma nova abordagem na terapia

contra  a  giardíase.  Estudos  para  avaliação  dos  efeitos  do  DETC  in  vivo se  colocam  como

perspectivas em nosso trabalho.
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RESUMO

O  protozoário microaerófilo  Giardia  lamblia  coloniza  o  trato  intestinal  de  hospedeiros

vertebrados,  onde é  exposto a  diferentes  concentrações  de  oxigênio.  Apesar  do  metabolismo

fermentativo,  trofozoítos  de  Giardia  consomem oxigênio  e  mecanismos de  detoxificação  são

requeridos. Desprovido de glutationa, Giardia expressa altas concentrações de proteínas ricas em

cisteína (CRP, também conhecidas como proteínas variantes de superfície ou VSP), como defesa

antioxidante.  Este  mecanismo  envolve  ciclagem  redox  para  a  manutenção  de  um  ambiente

intracelular  reduzido  e  proteção  contra  o  estresse  oxidativo.  Neste  contexto,  substâncias  que

interfiram  na  resposta  antioxidante  deste  protozoário  podem  compreender  uma  poderosa

estratégia  quimioterápica  contra  a  giardíase.  Neste  estudo,  nós  analisamos  os  efeitos  do

dietilditiocarbamato (DETC), um inibidor de superóxido dismutase (SOD), na proliferação do

parasito,  expressão  de  tióis  totais,  lipoperoxidação,  produção  de  radicais  livres  e  arquitetura

celular. DETC inibiu a proliferação celular em níveis semelhantes ao metronidazol e induziu a

peroxidação  de  membranas  neste  parasito,  possivelmente  pelo  aumento  de  espécies  reativas.

Alterações  ultraestruturais  também foram observadas  neste  protozoário.  Células  tratadas  com

DETC  apresentaram  alto  grau  de  extração  citoplasmática,  além  de  estruturas  indicativas  de

autofagia. As vesículas periféricas também se encontravam maiores, sugerindo confluência. Estes

efeitos são independentes de SOD, já que Giardia não apresenta esta enzima. Detecção de grupos

tiol  com  a  sonda  fluorescente  o-phthaldialdeído  (OPA)  foram  significantemente  moduladas

negativamente pelo DETC. Estes dados nos indicam que DETC aumenta o estresse oxidativo em

trofozoítos de Gardia lamblia pela reação com grupos tiol.

Palavras-chave: Giardia lamblia, dietilditiocarbamato, estresse oxidativo.



ABSTRACT

The microaerophilic  protozoan  Giardia lamblia  inhabits  the upper  small  intestine  mucosa  of

vertebrate  hosts,  where  it  is  exposed  to  different  concentrations  of  oxygen.  Despite  the

fermentative metabolism, Giardia trophozoites consume O2 and produce oxygen free radicals and

therefore mechanism for detoxification are required. Devoid of glutathione, Giardia express high

concentrations of cystein-rich proteins (CRP, also known as variable surface protein or VSP), as

an antioxidant defense. This mechanism involves redox cycling for maintenance of a reduced

intracellular  environment  and protection from oxidative stress.  In  this regard,  substances  that

interfere  in  the  antioxidant  response  of  this  protozoan  could  comprise  a  powerful

chemotherapeutic strategy for Giardia lamblia infection. Here, we analyzed the effects of DETC,

a  superoxide  dismutase  (SOD)  inhibitor,  on  parasite  proliferation,  thiol  expression,  lipid

peroxidation, free radicals detection and cell architecture. DETC inhibited parasite proliferation

at  levels  similar  to  metronidazole  and  induced  peroxidation  of  membrane,  possibly  by  the

increase of reactive species.Ultrastructural alteration were also observed. Since this protozoan is

devoid of SOD, here present data indicate SOD-independ DETC effects. Thiol groups detection

with the fluorescent probe o-phthaldialdehyde (OPA). Cells treated with DETC displayed washed

out  cytoplasm  and  structures  indicative  of  autophagy.  The  peripheral  vesicles  also  had  an

increased volume, presumably caused by homophilic fusion. Taken together these data indicate

that DETC enhance the oxidative stress in Giardia trophozoites by reacting with thiol groups.

Keywords: Giardia lamblia, diethyldithiocarbamate, oxidative stress.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. A GIARDÍASE

A Giardíase é uma enteroparasitose causada pelo protozoário flagelado Giardia lamblia,

ordem  Diplomonadida  e  família  Hexamitidae.  Espécies  deste  gênero  infestam  mais  de  40

espécies de hospedeiros vertebrados (Thompson, 2002; Appelbee  et al., 2005), que podem agir

como reservatório para cepas patogênicas em humanos (Isaac-Renton  et al., 1993). A  Giardia

apresenta duas formas evolutivas distintas, uma forma cística infectante que pode sobreviver no

ambiente por meses e a trofozoíta, que prolifera intensamente na porção anterior  do intestino

(Adam, 2001). As manifestações clínicas da doença são diarréia aguda ou crônica (eventualmente

esteatorréia), desidratação, desconforto abdominal e perda de peso (Faubert, 2000; Buret  et al.,

2002; Müller  & Von Allmen, 2005; Gascón, 2006). Artrite reativa também tem sido associada

com infestações entéricas por  Giardia lamblia  (Woo & Panayi, 1984; Hill Gaston & Lillicrap,

2003), bem como o status nutricional afetando função cognitiva e desenvolvimento escolar em

crianças pela prevalência de doenças infecciosas intestinais (Olness, 2003).

A distribuição da giardíase é mundial, sendo a parasitose intestinal mais comum em países

desenvolvidos, com taxas de detecção entre 2-5% e,  20-30% em nações em desenvolvimento

(Thompson  et al.,  1994). A Organização Mundial de Saúde (OMS) relatou em 1996 que 200

milhões de pessoas na Ásia, África e América Latina tinham sintomas de giardíase com cerca de

500.000 novos casos por ano, especialmente entre crianças. Em 2004, a giardíase foi incluída na

Iniciativa de Doenças Negligenciadas pela OMS, devido a sua estreita relação com condições

sócio-econômicas (Savioli  et al., 2006). Em países em desenvolvimento, cerca de 3 bilhões de

pessoas vivem em ambientes com falta de saneamento básico, sugerindo que existam perto de 1

bilhão de casos de giardíase (OMS 1998  apud Wright  et al.,  2003),  contribuindo para os 2,1

milhões de mortes anuais por doenças diarréicas (OMS, 2002). 

Atualmente as infecções por G. lamblia são controladas por drogas, sendo as mais efetivas

as da família dos 5-nitroimidazóis, tinidazol (Fasigyn®) e metronidazol (Flagyl®) em particular

(Boreham,  1991;  Upcroft  &  Upcroft,  1998).  Casos  de  resistência  clínica  são  relatados  na

literatura (Townson, 1994; Farthing, 1996), com taxas de recorrência acima de 90% (Zaat et al.,

1997). Além disso, o metronidazol exibe potencial carcinogênico para humanos (Bendesky et al.,



2002).  Desta  forma,  a  identificação  de  novas  vias  parasito-específicas  e  desenvolvimento de

novas drogas é necessário para o tratamento da giardíase.

 No  lúmen  intestinal  do  hospedeiro  vertebrado,  Giardia é  exposta  a  diferentes

concentrações de oxigênio (Biagini  et al., 2001). Apesar do metabolismo fermentativo, Giardia

consome  O2,  produzindo  radicais  livres  de  oxigênio  e  a  resposta  imune  também  pode  usar

espécies oxidativas (Fernandes & Assreuy, 1997). Desta forma, mecanismos de detoxificação são

requeridos  (Brown  et  al.,  1995).  Trofozoítos de  Giardia  são cobertos por proteínas  ricas em

cisteína  (CRPs,  também  conhecidas  como  proteínas  variantes  de  superfície),  envolvidas  na

proteção do parasito contra  os efeitos letais do oxigênio (Mehlotra & Tekwani,  1999).  Além

disso, estas proteínas estão associadas à resistência a proteases e à variação antigênica, sendo

identificados cerca de 150 genes diferentes que codificam para as CRPs em G. lamblia (Nash,

2002).  A enzima dissulfeto  redutase  está  presente  em  Giardia, conferindo  um balanço redox

dissulfeto intracelular, ressaltando a importância da cisteína neste parasito na resposta ao estresse

oxidativo. A cisteína é descrita como um fator de crescimento essencial para a  Giardia, o que

pode ser verificado no cultivo axênico (Luján & Nash, 1994; Mehlotra & Tekwani, 1999). Nesse

sentido,  substâncias que interfiram na resposta antioxidante deste protozoário podem constituir

uma poderosa estratégia quimioterápica no parasitismo por Giardia lamblia.

1.2. A GIARDÍASE NO BRASIL

No Brasil, sua ocorrência é em grande parte desconhecida - principalmente em adultos.

Prevalências  relatadas  de  giardíase  em crianças  brasileiras  variam de  14,6% em populações

específicas a 78,3% em creches e crianças em idade escolar (Machado & Costa-Cruz, 1998; da

Costa-Macedo et al., 1998; Orlandi et al., 2001).

Um estudo prospectivo sobre a giardíase foi realizado em Gonçalves Dias no município

de Fortaleza (CE), acompanhando crianças recém-nascidas até os 4 anos de idade (Newman et

al., 2001). Dentre as 157 crianças, 43 (27,4%) encontravam-se infestadas por G. lamblia e dentre

estas,  46%  apresentaram  recorrências  ou  recidivas.  As  crianças  que  apresentavam  sintomas

tiveram valores reduzidos de peso e altura, quando avaliados física e nutricionalmente.



No Hospital da Universidade Federal da Bahia, foi realizado um estudo detalhado sobre a

prevalência  de  parasitos  intestinais  em  365  pacientes  com  a  Síndrome  da  Imunodeficiência

Adquirida (SIDA). Cerca de 4,9% destes pacientes apresentaram infestação por Giardia lamblia,

demonstrando uma prevalência significativamente aumentada quando comparada ao grupo que

não apresentava a SIDA (2,4%). O grupo controle foi composto por 5243 pacientes (Feitosa et

al., 2001).

Machado  et  al. (1999),  em um estudo sobre a incidência de giardíase em crianças  de

creches e escolas de ensino fundamental e médio, no município de Mirassol (SP), confirmam os

dados obtidos por outros autores  (Wolfe,  1978; Cardoso  et  al.,  1995; Guimarães  & Sogayar,

1995) que tanto a idade (2 a 6 anos) quanto o nível sócio-econômico (até 6 salários mínimos) são

fatores de risco determinantes da giardíase. Isto se dá pelo fato do nível sócio-econômico e grau

de  escolaridade  mais  baixos  influenciarem as  condições  de  higiene  pessoal  e  cuidados  com

alimentos  e  água  (Machado  et  al.,  1999).  Um estudo  prospectivo  de  doenças  diarréicas  em

crianças que vivem no nordeste brasileiro demonstrou que falta de banheiros e desmame precoce

são fatores de risco para aquisição de giardíase (Guerrant et al., 1983).

Muniz-Junqueira  & Queiroz  (2002) demonstraram haver  associação  entre  má nutrição

(desnutrição energético-protéica) e o parasitismo por Giardia lamblia através da observação de

redução  significativa  dos  valores  de  peso  em  relação  à  idade  e  altura.  Outros  estudos

demonstraram a relação entre infestações por Giardia e subnutrição na África (Loewenson et al.,

1986) e Ásia (Al-mekhlafi et al., 2005). Ertan et al. (2002) também encontraram associação entre

baixos níveis séricos de ferro e zinco e a giardíase.

O decréscimo da taxa de giardíase com o aumento da idade poderia ser explicado pela

resistência imuno-mediada, adquirida em função de contatos sucessivos com o parasito (Wolfe,

1978; Hill, 1993; Isaac-Renton et al., 1996; Machado et al., 1999) e também com a melhoria dos

hábitos de higiene pessoal associada ao aumento da idade.

1.3. CICLO BIOLÓGICO

A infestação por Giardia ocorre por via fecal-oral, através da ingestão de água e alimentos

contaminados  por  fezes  contendo  cistos  (Fig.  1),  como ocorre  freqüentemente  em creches  e



orfanatos  onde  as  condições  de  higiene  podem  estar  comprometidas  (Thompson,  2004).  O

excistamento ocorre no trato digestório, auxiliado pelo baixo pH e proteases estomacais (Adam,

2001),  dando  origem ao  excizoíto  (Bernander  et  al.,  2001).  O  excizoíto  é  oval,  possui  oito

flagelos, quatro núcleos e metabolismo intermediário entre o trofozoíto e o cisto (Fig. 2). Possui

uma ploidia  total  de  16N,  sofrendo  divisão celular  por  duas  vezes  sem replicação  do DNA,

gerando quatro trofozoítos com uma ploidia de 4N (Bernander et al., 2001). Estes últimos irão se

dividir  por  fissão  binária  e  a  adesão  ao  epitélio  intestinal  se  dá  através  do  disco  ventral

(Elmendorf et al., 2003). 

O encistamento ocorre com a passagem dos trofozoítos pelo lúmen intestinal, onde eles se

soltam e são expostos na região posterior do intestino a um pH mais alcalino (em torno de 7,8),

ácidos graxos e sais biliares (Gillin et al., 1988). A ausência de lipoproteínas também demonstrou

ser um fator de promoção do encistamento, o que pôde ser revertido pela adição de colesterol

(Luján et al., 1996).

O processo de formação da parede cística envolve a ativação dos genes de encistamento

em resposta a estímulos e posterior síntese de proteínas que constituirão a parede cística (Lujan et

al., 1995a; 1997), as quais são transportadas para a membrana plasmática através das vesículas

específicas de encistamento (ESVs) (Reiner  et al., 1990; Benchimol, 2004). Durante o tráfego

destas proteínas, é provável que haja a participação das vesículas periféricas na maturação do

material a ser secretado (Touz et al., 2002a).

O potencial zoonótico desta doença tem sido considerado na literatura como um fator de

relevância na transmissão peridomiciliar de felídeos e canídeos (Thompson, 2000).



Figura 1. Ciclo biológico de  Giardia lamblia. (1) Cistos e trofozoítos eliminados através das
fezes.  (2)  Ingestão  de cistos  através  da  água  e  alimentos  contaminandos.  (3)  Trofozoítos  no
lúmen  intestinal.  (4)  Trofozoítos  em  processo  de  divisão.  (5)  Encistamento.  Fonte:
http://pathmicro.med.sc.edu/parasitology/Giardia-lc-gif).
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Figura 2. Ploidia do genoma em diferentes  estágios do ciclo de vida de  Giardia lamblia.
Durante  o  crescimento  vegetativo,  a  ploidia  varia  entre  4N  e  8N.  Após  a  estimulação  do
encistamento e concomitante formação da parede cística, o núcleo se divide, resultando em uma
célula tetranucleada com ploidia de 8N. Subseqüente replicação do DNA gera cistos maduros,
com uma ploidia celular de 16N. O excistamento resulta na liberação de um excizoíto, que se
divide  duas  vezes  para  formar  quatro  trofozoítos,  contendo  cada  um dois  núcleos  diplóides.
Adaptado de Bernander et al., 2001.



1.4. O TROFOZOÍTO

Os trofozoítos de  Giardia lamblia são piriformes,  possuindo cerca de 12 a 15 µm de

comprimento e 5 a 9 µm de largura. O citoesqueleto inclui um corpo mediano, quatro pares de

flagelos  (anterior,  látero-posterior,  caudal  e  ventral),  sendo  que  os  axonemas  caudais  são

acompanhados pelo corpo funis e um disco adesivo é responsável pela adesão do trofozoíto às

microvilosidades  intestinais  (Fig.3).  Possui  dois  núcleos,  sem nucléolos,  que  são  localizados

anteriormente  e  simétricos  ao  eixo  longitudinal  (Revisto  por  Adam,  2001).  Ribossomos  e

grânulos  de  glicogênio  se  apresentam por  todo  o  citoplasma  e  o  retículo  endoplasmático  se

projeta da região perinuclear até a região das vesículas periféricas,  na região dorsal da célula

(Lanfredi-Rangel et al., 1998). O complexo de Golgi torna-se visível em trofozoítos em processo

de encistamento (Lanfredi-Rangel  et al.,  1999), mas não tem sido confirmada a presença em

trofozoítos vegetativos (Gillin et al., 1996). Apesar disso, mecanismos de transporte de proteínas

estão presentes em Giardia, semelhantes aos que ocorrem na rede trans do aparelho de Golgi na

maioria das células complexas (Gu et al., 2001). Algumas evidências sugerem que trofozoítos de

Giardia podem  apresentar  organela(s)  com  função  típica  de  Golgi,  apesar  de  não  ter  sua

aparência. NBD-ceramida, um marcador do complexo de Golgi em células de mamíferos, marcou

uma estrutura perinuclear tanto em trofozoítos vegetativos, quanto em células em processo de

encistamento (Luján et al., 1995b; Lanfredi-Rangel et al., 1999).

As vesículas periféricas são caracterizadas pela acidez dos seus compartimentos, como

demonstrado através da incorporação de laranja de acridina (Feely et al., 1991; Kattenbach et al.,

1991), bem como pela concentração de ferritina exógena e lucifer yellow, sugerindo seu papel na

endocitose (Lanfredi-Rangel  et al., 1998). Os vacúolos contêm uma variedade de enzimas com

atividade hidrolásica, como por exemplo, a fosfatase ácida, proteases e RNAse, indicando suas

características  lisossomais  (Feely  &  Dyer,  1987;  Lindmark,  1988).  É  provável  que  ocorra

maturação destes vacúolos de endossoma inicial, tardio até lisossomo, processo que pode estar

funcionalmente associado ao retículo endoplasmático (Lanfredi-Rangel et al., 1998). 

Apesar de Giardia não possuir mitocôndria, a presença de membranas especializadas com

função  transportadora  de elétrons  tem sido detectada (Lloyd  et  al.,  2002).  Conhecidas  como

mitossomos,  estas  organelas  são  responsáveis  pela  produção  de  H2 e  apresentam maquinaria

protéica para biossíntese de centros Fe-S (Tachezy  et al., 2001). Em eucariotos, este processo



ocorre exclusivamente em organelas limitadas por dupla membrana, como mitocôndria (Lill &

Kispal, 2000), hidrogenossomos (Sutak  et al.,  2004) e cloroplastos (Pilon-Smits  et al.,  2002).

Peroxissomos,  que  são  organelas  citoplasmáticas  responsáveis  por  reações  oxidativas,  estão

ausentes neste parasito.

Os  proteassomos  de  Giardia apresentam  muitas  similaridades  com  os  de  Archaea

(Emmerlich  et  al.,  1999).  Além  disso,  proteínas  alvo  de  proteassomos  são  marcadas  com

ubiquitina, a qual parece estar presente neste protozoário como um gene de cópia única, o que o

distingue dos outros  eucariotos,  que possuem múltiplas cópias  desse gene (Emmerlich  et  al.,

2001).

Cerca de 30% dos trofozoítos apresentam uma protrusão ventral que emerge da região

central do disco adesivo. A observação desta estrutura revelou a presença de cisternas de retículo

endoplasmático,  muitas  vezes  formando  membranas  concêntricas  envolvendo  quantidades

variadas de grânulos de glicogênio, possivelmente em processo de degradação, além de vesículas

periféricas (Lanfredi-Rangel et al., 1999). 

A  flange  ventrolateral  é  uma  projeção  citoplasmática  maleável,  semelhante  a

lamelipódios,  localizada  entre  as  regiões  de  superfície  ventral  e  dorsal  e  que  se  ajusta  as

microvilosidades das células epiteliais durante a adesão (revisto por Adam, 2001).



Figura 3. Trofozoíto de Giardia em seção transversal com visualização do núcleo (N), retículo
endoplasmático (RE) e vesículas periféricas (VP). Componentes do disco ventral (DV), como a
área  nua  (AN),  crista  lateral  (CL)  e  flange  ventrolateral  (FVL)  são  demonstrados  nesta
micrografia  eletrônica.  Os  axonemas  dos  flagelos  (A)  originam-se  da  região  entre  os  dois
núcleos. Adaptado de Adam, 2001.



1.5. MECANISMOS DE DETOXIFICAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS EM Giardia

Apesar de não possuir mitocôndria, Giardia consome oxigênio e os produtos finais do seu

metabolismo de glicose são sensíveis às tensões de O2 presentes no lúmen intestinal. Em um

ambiente anaeróbico, etanol, alanina e dióxido de carbono (CO2) são formados em concentrações

equimolares. Contudo, quando o oxigênio é introduzido, o balanço de carbono é radicalmente

alterado.  A  produção  de  alanina  é  reduzida  em  cerca  de  90%  e  a  produção  de  acetato  é

simultaneamente aumentada em cerca de dez vezes. A concentração de CO2  é aproximadamente

duas vezes aumentada, mas a produção de etanol não é alterada (Paget et al., 1990). A capacidade

de respirar de alguns protozoários anaeróbicos sugere que eles são capazes de transferir elétrons

ao oxigênio como seu aceptor final. Contudo, seu metabolismo permanece fermentativo, mesmo

em condições aeróbicas. A utilização de O2 por Giardia lamblia não é afetada por inibidores de

respiração mitocondrial, mas bloqueada por flavo-antagonistas, inibidores de tiol e quelantes de

metal  (Weinbach  et  al.,  1980),  sugerindo  que  algumas  das  flavoproteínas,  tioproteínas  e

metaloproteínas podem usar O2 como aceptor de elétrons e gerar espécies reativas de oxigênio

neste parasito.

Os mecanismos de detoxificação de espécies oxidativas neste parasito incluem a atividade

citoplasmática de uma oxidase flavina-dependente (NADH oxidase), que reduz tetravalentemente

O2 em H2O, além de estar envolvida em mecanismos de resistência ao metronidazol de algumas

cepas,  que  expressam  altos  níveis  de  atividade  desta  enzima  (Ellis  et al.,  1993).  A

susceptibilidade  de  Giardia lamblia ao  oxigênio  também é  justificada  pela  presença  da  DT-

diaforase, uma enzima que tem sua atividade acompanhada pelo aumento intracelular de peróxido

de hidrogênio (Li & Wang, 2006). A NADH peroxidase, localizada na região transmembrana de

Giardia lamblia, catalisa a formação de água a partir de peróxidos (Brown et al., 1995).

Um  importante  mecanismo  de  proteção  contra  o  ambiente  hostil  ao  qual  Giardia  é

submetido  no  intestino  está  relacionado  a  um  ambiente  redutor  produzido  pelas  CRPs,  que

apresentam de  11  a  12% de  cisteína  e  são expressas  em  Giardia lamblia em concentrações

milimolares (Luján & Nash, 1994). A cisteína é o principal tiol de baixo peso molecular neste

parasito, mas baixos níveis de sulfito, ácido tioglicólico e coenzima A também foram observados,

enquanto que glutationa e seus intermediáros não foram detectados (Brown et al., 1993). Além

disso, subseqüente identificação de uma dissulfeto redutase (semelhante à tioredoxina redutase),



que utiliza cistina como aceptor primário de elétrons em Giardia, parece ser o maior sistema de

atividade redox tiol-dissulfeto contra o estresse oxidativo neste protozoário (Brown et al., 1996b).

Pesquisas  em  dados  de  base  genômicas  em  G.  lamblia revelaram  também  homólogos  de

tioredoxinas peroxidadses que, se expressadas, podem proteger organismos dos radicais livres de

oxigênio pela redução de peróxidos com os elétrons da tioredoxina (Wood et al., 2003).

Algumas das enzimas reconhecidamente envolvidas na detoxificação de radicais livres de

oxigênio,  como  a  superóxido  dismutase  (SOD),  que  dismuta  o  superóxido  em  peróxido  de

hidrogênio,  o  final  é  transformado  em água  pela  catalase,  não  estão  presentes  em  Giardia,

sugerindo a importância dos  grupamentos  tiol  na sobrevivência  deste  parasito  (Brown  et  al.,

1995).

Mais recentemente, Biagini e colaboradores (2001) descreveram o potencial antioxidante

do  piruvato  em  Giardia, transformando  não  enzimaticamente  superóxido  e  peróxido  de

hidrogênio em acetato e CO2.

Uma importante estratégia do parasito G. lamblia contra a defesa do hospedeiro durante a

colonização da mucosa intestinal se dá através da inibição da produção de óxido nítrico (NO)

pela NO sintase epitelial, por uma competição pela arginina, utilizada como fonte de energia pelo

parasito. O NO apresenta propriedades citostáticas contra Giardia e o bloqueio de sua produção,

conseqüentemente, permitirá a sua proliferação (Eckmann et al., 2000).

Morte  de  trofozoítos  de  Giardia  lamblia por  macrófagos  murinos  ativados  ocorreu

rapidamente in vitro (Fernandes & Asseruy, 1997), com 60% dos parasitos sendo eliminados em

cerca de 2 horas. Um inibidor de NO sintase, N-iminoetil-1-ornitina, protegeu os organismos. A

extrema sensibilidade deste parasito ao estresse nitrosativo é principalmente devida à interrupção

de funções da membrana plasmática, e perda da capacidade do consumo de O2 em associação

com a diminuição da atividade flagelar (Lloyd et al., 2003).

1.6. TRATAMENTO DA GIARDÍASE

1.6.1. Nitroimidazóis



Os  agentes  da  classe  dos  nitroimidazóis  utilizados  para  tratamento  de  infecções  por

Giardia incluem  o  metronidazol,  tinidazol,  ornidazol  e  secnidazol.  O  metronidazol  foi

primeiramente  relatado  para  o  tratamento  da  tricomoníase  (Durel  et  al.,  1960),  sendo

posteriormente indicado para uso terapêutico na giardíase (Darbon et al., 1962). Desde então, a

síntese  e  testes  biológicos  de  outros  compostos  nitroimidazóis  têm  sido  uma  crescente,

aumentando  o  arsenal  terapêutico  contra  protozoários  e  bactérias  anaeróbicas  (Scully,  1988;

Boreham, 1991; Upcroft  & Upcroft, 2001a; Harder,  2002). Estes fármacos possuem uma boa

absorção oral, bem como uma abrangente distribuição tecidual e metabolismo hepático (Raether

& Hänel, 2003).

Dos nitroimidazóis, o mecanismo de ação do metronidazol tem sido o mais amplamente

estudado.  A  ativação  da  droga  se  dá  através  da  redução  do  seu  grupo  nitro  pela  piruvato:

ferredoxina  oxidorredutase  (Townson  et  al.,  1994;  Samuelson,  1999),  e  um  gradiente

favorecendo o transporte intracelular do metronidazol é estabelecido por esta reação de redução.

A  atividade  antimicrobiana  deste  composto  reduzido  resulta  da  reatividade  e  dismutação  de

intermediários  instáveis,  que matam os trofozoítos através da interação com várias  moléculas

essenciais  como o RNA, DNA, proteínas e componentes de membrana,  resultando em danos

celulares irreversíveis (Müller, 1983; Docampo & Moreno, 1986; Smith et al., 1988; Freeman et

al., 1997). Além destes efeitos, o metronidazol inibe o consumo de O2 do trofozoíto, por agir

como um aceptor de elétrons alternativo (Paget et al., 1989). Apesar de este composto ser efetivo

contra trofozoítos de Giardia lamblia, ele se mostra ineficaz contra os cistos, provavelmente pela

dificuldade em ultrapassar a barreira imposta pela parede cística (Thompson et al., 1993).

Os efeitos colaterais relacionados ao uso do metronidazol incluem náuseas, dor de cabeça,

vertigem e gosto metálico na boca (Levi et al., 1977; Kavousi, 1979). Além disso, a inibição da

aldeído desidrogenase por esta droga pode causar o efeito antabuse (sensação de calor, rubor,

vômito e taquicardia), pela ingestão de álcool durante o período de tratamento (Gardner & Hill,

2001). Seu efeito mutagênico em bactérias e cancerígeno em camundongos e ratos em altas doses

por longos períodos tem sido relatado na literatura (Lindmark & Muller, 1976; Voogd, 1981),

bem como seu potencial carcinogênico em humanos, em longo prazo (Bendesky et al., 2002). O

uso prolongado deste fármaco, falhas no tratamento e má conduta terapêutica tem aumentado os

níveis de resistência clínica em pacientes parasitados por  Giardia lamblia.  Na França, mais de



20% dos casos de giardíase apresentam algum grau de resistência à droga (Lemeé et al., 2000;

Upcroft & Upcroft, 2001b).

Evidências  clínicas  em adultos  e  pacientes  pediátricos  têm  demonstrado  a  eficácia  e

segurança do tinidazol no tratamento contra a giardíase, podendo ser usado em casos onde houve

falhas no tratamento com o metronidazol (Escobedo & Cimerman, 2007).  Apesar dos efeitos

adversos  relatados  pelo uso deste  fármaco,  a  exemplo de gosto  amargo  na boca,  vertigem e

perturbações  intestinais,  estes  não  são  tão  comuns  como  os  causados  pela  utilização  do

metronidazol (Jokipii & Jokipii, 1979; 1982).

Um outro derivado dos 5-nitroimidazóis que é uma boa alternativa para o tratamento da

giardíase  é  o  ornidazol.  Apesar  dos  poucos  estudos  realizados,  este  fármaco  apresenta  uma

excelente  eficácia,  comparável  ao  tinidazol  (Jokipii  &  Jokipii,  1982;  Bassily  et  al.,  1987;

Kuzmicki & Jeske, 1994). Em um estudo in vitro, efeitos genotóxicos e citotóxicos causados pelo

ornidazol em culturas de sangue periférico humano foram sugeridos (López et al., 2003). Apesar

disso, efeitos colaterais raramente ocorrem em pacientes que fazem uso deste fármaco via oral

(Escobedo & Cimerman, 2007).

O  secnidazol  também  apresenta  uma  boa  eficácia  contra  a  giardíase,  sendo  rápida  e

completamente absorvido por via  oral.  Assim como o tinidazol  e o ornidazol,  este composto

apresenta uma meia-vida longa (17-29 horas), o que permite a administração em dose única com

concomitante diminuição dos efeitos colaterias em relação ao metronidazol (Gillis & Wiseman,

1996).  Efeitos  adversos  têm sido  relatados,  a  maioria  notavelmente  relacionada  a  distúrbios

gastrointestinais (Gardner & Hill, 2001).

1.6.2. Quinacrina

A  quinacrina  é  um  derivado  de  acridina  que  foi  primeiro  introduzido  como  agente

antimalárico  em 1930.  Somente  em 1937 a  eficácia  deste  composto  foi  demonstrada  contra

Giardia. Por muitos anos a quinacrina foi a droga de escolha no tratamento da giardíase, sendo

substituída na década de 60 pelo metronidazol (Escobedo & Cimerman, 2007).

O mecanismo de ação deste fármaco no parasito não está completamente elucidado. A

diminuição  do consumo de oxigênio  pela interferência  com componentes  flavina de enzimas



como a NADH oxidase (Paget et al., 1989) e inibição da síntese de ácidos nucléicos pela ligação

ao DNA (Rivas  et al.,  2000) são proposições feitas  para o modo de ação desta droga.  Após

administração oral, a quinacrina é totalmente absorvida pelo trato intestinal, mesmo em pacientes

com diarréia severa. Sua meia-vida é longa, sendo vagarosamente excretado pelos tecidos. 

A toxicidade seletiva da quinacrina se deve ao fato de que a taxa de incorporação da droga

no parasito é maior do que nas células do hospedeiro (Thompson et al., 1993). Este fármaco é

eficaz contra cistos e também promove a redução do excistamento in vitro. Resistência induzida

em culturas por quinacrina tem sido demonstrada, estando relacionada a uma diminuição da taxa

de incorporação desta droga pelo protozoário (Upcroft et al., 1996). 

Efeitos colaterais deste fármaco incluem dor de cabeça, náusea, vômitos, gosto amargo na

boca e coloração amarelada ou alaranjada na pele e urina (Harris  et al., 2001). Outros efeitos

relatados são hemólise em pacientes com deficiência em glicose-6-fosfato desidrogenase, psicose

tóxica e exacerbação da psoríase (Gardner & Hill, 2001).

1.6.3. Furazolidona

Este derivado de nitrofurano foi descoberto em 1940, mas só em 1960 foi relatada sua

atividade contra Giardia lamblia (Webster, 1960). Sua eficácia é menor do que a do metronidazol

e quinacrina, porém sua grande vantagem consiste em sua formulação líquida, o que facilita a

administração desta droga, principalmente em crianças (Escobedo & Cimerman, 2007).

O mecanismo de ação da furazolidona consiste na redução do seu grupo nitro pela NADH

oxidase, cujos radicais citotóxicos causam danos aos componentes celulares, incluindo o DNA

(Brown  et al., 1996a). Resistência está relacionada à diminuição das taxas de incorporação da

droga pelo parasito e aumento dos níveis de enzimas com ciclagem tiol (Upcroft  et al., 1990;

Upcroft & Upcroft, 1993).

Cerca de 10% dos pacientes relatam sintomas gastrointestinais como náusea, vômitos e

diarréia. Podem também ocorrer reações semelhantes às causadas pelo dissulfiram após ingestão

de álcool (Gardner & Hill, 2001). Efeitos mutagênico em bactérias e carcinogênico em ratos e

camundongos têm sido relatados na litertura decorrentes do uso da furazolidona (Raipulis et al.,

2005). 



1.6.4 Benzimidazóis

Inicialmente reconhecidos como drogas antihelmínticas,  os benzimidazóis possuem um

amplo espectro de ação, inclusive contra alguns protozoários (Escobedo & Cimerman, 2007).

Dois  membros  dessa  classe  são  utlizados  no  tratamento  da  giardíase,  o  albendazol  e  o

mebendazol. Eles exercem seus efeitos pela ligação à  β-tubulina, inibindo a polimerização dos

microtúbulos  e  falhas  na  incorporação  de  glicose  também ocorrem  (Gardner  &  Hill,  2001).

Cacopardo  et  al.  (1995)  demonstraram que a  combinação  albendazol-metronidazol  foi  100%

eficaz em portadores de G. lamblia resistente ao metronidazol. Uma outra vantagem relacionada

ao uso do albendazol é a relativa falta de efeitos colaterais. A OMS recomenda que mulheres em

período gestacional só recebam tratamento com albendazol e mebendazol a partir do terceiro mês

de gestação (Escobedo & Cimerman, 2007).

1.6.5. Paromicina

A paromicina é um antibiótico aminoglicosídio que tem sido uma alternativa eficaz  e

menos tóxica para gestantes infectadas por Giardia e em caso de cepas resistentes (Hill, 1993). O

mecanismo  de  ação  proposto  para  este  fármaco  é  através  da  inibição  da  síntese  protéica,

interferindo  nas  subunidades  ribossomais  do  parasito,  que  possuem  tamanhos  e  seqüências

incomuns (Katiyar et al., 1994). 

Após administração oral, pouco da droga é absorvida pela circulação sistêmica, atingindo

altas concentrações no intestino. A maior parte da paromicina é excretada nas fezes. Em pessoas

com disfunção nos rins, este fármaco pode se acumular e causar toxicidade renal (Escobedo &

Cimerman, 2007).

1.6.6. Nitazoxanida



A  nitazoxanida  é  um  5-nitrotiazol  que  possui  amplo  espectro  de  ação,  apresentando

atividade contra bactérias, protozoários e helmintos. Estudos clínicos e in vitro têm confirmado a

eficácia da nitazoxanida e seu metabólito, a tizoxanida, no tratamento da giardíase. O mecanismo

de ação é semelhante à classe dos 5-nitroimidazóis, através do grupo nitro (Adagu et al., 2002). A

absorção e bioviabilidade desta droga são aumentadas pela administração conjunta com alimentos

(Stockis et al., 2002). Uma vez fracamente absorvido pelo trato gastrintestinal, dois terços deste

fármaco  são  expelidos  pelas  fezes  e  um  terço  pela  urina  (Broekhuysen  et  al.,  2000).  Ele

geralmente  é  bem  tolerado,  possuindo  poucos  efeitos  adversos,  geralmente  transtornos

gastrointestinais.

1.6.7 Bacitracina complexada a sais de zinco

Este fármaco é composto de dois agentes: a bacitracina, um antibiótico produzido pela

cepa Tracy-1 de  Bacillus subtilis, e zinco, que promove estabilidade a este composto. Efeitos

colaterias  da bacitracina complexada a sais de zinco foram notados somente em um pequeno

número de pacientes e incluem diarréia, náusea e desconforto abdominal. O uso prolongado desta

droga causa problemas nefrotóxicos e distúrbios gastrointestinais (Gardner & Hill, 2001). 

1.6.8. Necessidade de novas abordagens quimioterápicas

O emprego  indiscriminado,  condutas  terapêuticas  inapropriadas,  os  baixos  custos  e  a

facilidade de obtenção de determinados fármacos têm ocasionado resistência e feito com que em

muitas partes do mundo, drogas como a cloroquina, penicilina e a meticilina sejam novamente

utilizadas  no  tratamento  de  doenças  ocasionadas  por  Plasmodium  falciparum,  Streptococcus

pneumoniae e Staphylococcus aureus, respectivamente (Upcroft & Upcroft, 2001a).



Uma recente revisão do grupo dos Upcroft aponta a necessidade do desenvolvimento de

novas drogas  seguras,  eficientes  e de baixo custo para o tratamento não apenas da giardíase,

como também para a amebíase e outras protozooses (Wright et al., 2003). 

A busca de novos fármacos  para uso no combate  a  parasitoses  intestinais  vem sendo

considerável. No que concerne a giardíase, diferentes drogas têm sido utilizadas, mas nenhuma é

plenamente satisfatória, principalmente pela alta incidência de efeitos colaterais que justificam as

contra-indicações  e  ocorrência  significativa  de  falhas  no  tratamento.  Nesse  sentido,  é  de

fundamental  importância  à  realização  de  novas  pesquisas  em  estratégias  terapêuticas  para  a

giardíase, tornando-se uma área de desenvolvimento em potencial nos próximos anos (Escobedo

& Cimerman, 2007).



1.7. DISSULFIRAM: NOVOS POTENCIAIS TERAPÊUTICOS

O dissulfiram, ou tetraetiltiuram dissulfeto, tem sido usado por mais de meio século para

terapia  de  aversão  ao  álcool,  através  da  inibição  da  enzima  hepática  aldeído  desidrogenase

(ALDH)  (Sauna  et  al.,  2005).  Sua farmacocinética  tem sido extensivamente  estudada,  sendo

considerada pela FDA e OMS uma droga segura e eficaz. Nesta última década numerosos relatos

vêm sugerindo a utilização deste fármaco no tratamento do câncer e infecções fúngicas (Sauna et

al.,  2005).  A reversão  do fenótipo  MDR (Resistência  a  Múltiplas  Drogas)  pela  inibição  dos

transportadores ABC, através de sua ligação com um de seus membros, a P-glicoproteína (Pgp)

(Loo  & Clarke,  2000;  Sauna  et  al.,  2004),  e  seus  poucos  efeitos  colaterias,  mesmo em uso

prolongado (Brewer, 1984; Chick, 1999; Brar et al., 2004) fazem do dissulfiram uma droga com

múltiplos alvos terapêuticos em potencial.

Recentes estudos do mecanismo pelo qual o dissulfiram exerce seus efeitos anti-álcool

tem fornecido evidências para a formação de um intermediário reativo que é um potente agente

carbamilante para grupos sulfidrila (Madan et al., 1995). No organismo, esta droga é rapidamente

e completamente reduzida a dietilditiocarbamato (DETC) (Cobby  et al., 1977), um conhecido

inibidor de Cu-Zn superóxido dismutase (SOD) (Guzik et al., 2005) e que forma conjugados com

a  N-acetilcisteína (NAC) (Hu  et al., 1997). O DETC já teve sua atividade relatada para vários

protozoários  parasitas,  a  exemplo  de  Trichomonas  vaginalis,  Trypanosoma  cruzi e  algumas

espécies do gênero Plasmodium (Giulivi et al., 1988; Bouma et al., 1998; Deharo et al., 2003).



2. JUSTIFICATIVA

O  protozoário  microaerófilo  Giardia  lamblia  possui  uma  larga  distribuição  mundial,

causando síndrome da má absorção, perturbações intestinais, com dores abdominais, eliminação

de fezes diarréicas e eventualmente esteatorréia. Artrite reativa também tem sido relacionada ao

parasitismo por G. Lamblia. (Woo & Panayi, 1984; Hill Gaston & Lillicrap, 2003). Vários relatos

têm associado a prevalência de doenças infecciosas intestinais e status nutricional afetando ainda

mais a função cognitiva, aproveitamento escolar e desenvolvimento físico de crianças (Olness,

2003). 

Em países em desenvolvimento, cerca de 3 bilhões de pessoas vivem em ambientes com

falta de saneamento básico, o que aumenta as taxas de prevalência nestes locais, chegando em

torno de 30%, sugerindo que existam perto de 1 bilhão de casos de giardíase (OMS, 1998 apud

Wright  et al., 2003), contribuindo para os 2,1 milhões de mortes anuais por doenças diarréicas

(OMS, 2002). Em 2004, Giardia foi inclusa na Iniciativa de Doenças Negligenciadas pela OMS,

devido à sua estreita relação com condições sócio-econômicas (Savioli et al., 2006).

Doenças  diarréicas  são  a  causa  principal  de  morbidade  na  maioria  dos  países  em

desenvolvimento (Pimentel  et al., 2007). A este respeito, o advento de novas drogas seguras e

eficazes na terapia contra a giardíase, aliado a programas preventivos em regiões endêmicas para

esta  doença,  poderiam reduzir  consideravelmente  os  custos  com o tratamento  (Savioli  et  al.,

2006).  Os  impactos  sócio-econômicos  oriundos  de  políticas  que  promovem a  saúde  pública

incluem uma melhor formação de recursos humanos, pela melhora do desenvolvimento cognitivo

de crianças,  com concomitante aumento na geração de postos de trabalho. Por conseqüência,

haveria uma melhora na qualidade de vida da população.



3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Nosso  trabalho  tem  como  objetivo  geral  o  estudo  do  mecanismo  de  ação  do

dietilditiocarbamato (DETC) em trofozoítos de Giardia lamblia, objetivando uma maior eficácia

no tratamento e/ou diminuição dos efeitos colaterais no tratamento contra a giardíase.

3.2. Objetivos específicos

1) Determinação da suscetibilidade parasitária (IC50) através de ensaios de proliferação.

2) Determinação da citotoxicidade em culturas de esplenócitos.

3)  Avaliação  dos  danos  oxidativos  celulares,  por  quantificação  bioquímica  da  peroxidação

lipídica induzida pelo DETC.

4) Quantificação colorimétrica de tióis totais em trofozoítos de Giardia lamblia.

5)  Análise  por  microscopia  para  localização  da  expressão  de  tióis  totais  em  trofozoítos  de

Giardia lamblia, através de sonda fluorescente.

6) Detecção de radicais livres em trofozoítos de Giardia lamblia, pelo uso de sonda fluorescente.

7) Elucidação dos efeitos microbicidas do fármaco por microscopia eletrônica de transmissão,

para a observação da ultraestrutura celular do parasito, possivelmente permitindo a compreensão

do modo de ação do composto.



4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Animais

Camundongos Balb/C, fêmeas (4-6 semanas) foram criados e mantidos com água e ração

comercial balanceada ad libitum no biotério do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM –

FIOCRUZ).  O projeto foi  submetido e aprovado pelo Comitê de Ética Animal do CPqGM –

FIOCRUZ.

4.2. Cultivo de Giardia lamblia

A cepa de G. lamblia a ser utilizada neste trabalho foi gentilmente cedida pelo Profa. Dra.

Frances D. Gillin, do Departamento de Patologia da Universidade da Califórnia em San Diego. 

Trofozoítos  da  cepa  WB  são  axenicamente  cultivados  em  tubos  cônicos  de  vidro

(aproximadamente  10  mL),  em  meio  TYI-S-33  suplementado  com  bile  bovina  e  10%

(volume/volume) de soro bovino inativado a 56°C por uma hora (Keister, 1983), à temperatura de

37°C, em atmosfera de CO2 a 5%, por 48 a 72 horas. 

O meio TYI-S-33 é preparado com a seguinte composição: 19,5 mg/mL de caseína, 10,5

mg/mL de extrato de levedura, 10 mg/mL de dextrose, 2 mg/mL de cloreto de sódio, 0,6 mg/mL

de fosfato de potássio monobásico, 1 mg/mL de fosfato de potássio dibásico, 2 mg/mL de L-

cisteína, 1 mg/mL de bile bovina e 0,2 mg/mL de ácido ascórbico. O pH é ajustado a 7,2 com

hidróxido de sódio 1N. O meio é esterilizado em filtro a vácuo com membrana filtrante de 0,22

µm (Millipore) de porosidade.

4.3. Ensaios de inibição

Inóculos de 1 a 2 x 105 trofozoítos de Giardia foram incubados a 37°C em placas de 24

poços em presença ou ausência de diferentes concentrações de DETC e/ou metronidazol, por 24

horas.  O  crescimento  das  culturas  foi  avaliado  pela  observação  em microscópio  invertido  e

quantificado pelo método colorimétrico de Busatti & Gomes (2007).

4.4. Avaliação da citotoxicidade em linfócitos



Inóculos de 1 x 106 esplenócitos retirados de camundongos Balb/C foram incubados em

meio  RPMI  completo,  suplementado  com  10%  de  soro  fetal  bovino  e  10  µL  de  [3H]-

timidina/poço, de forma a obter uma concentração de 1 µCi/poço, em presença ou ausência do

fármaco. Após 24 horas, as células foram coletadas para contagem de radioatividade incorporada

através do contador β Matrix 9600.

4.5. Detecção de tióis totais

Inóculos de 2 x 104 trofozoítos de Giardia foram incubados a 37°C em tubos de 15 mL

por 60-72 horas e posteriormente tratados em presença ou ausência de DETC e/ou metronidazol.

Em seguida es células foram centrifugadas a 500 X g por 10 minutos e ressuspendidas em tampão

tris-HCl 30 mM com EDTA 3 mM, pH 8,2. A 20 µL da amostra foram adicionados 75 µL do

mesmo tampão, 25 µL do reagente DTNB e 400 µL de metanol, sendo após centrifugado a 1500

X g por 5 minutos e o sobrenadante lido em espectrofotômetro a 412 nm.

4.6. Lipoperoxidação

Trofozoítos cultivados como descrito acima foram tratados em presença ou ausência de

DETC e/ou N-acetilcisteína (NAC). Os parasitos foram lavados duas vezes por centrifugação a

500 X g por 10 minutos em salina tamponada com fosfato (PBS), pH 7,2. Após centrifugação,

200  µL de  0,1% de  ácido  tiobarbitúrico  (TBA)  foram adicionados  a  200  µL de  células  em

suspensão  e  incubados  a  100°C por  3  horas.  A  produção  de  substâncias  reativas  ao  ácido

tiobarbitúrico (TBARS) foi medida a 532 nm e a absorbância foi comparada ao padrão obtido

usando 0.1% TBA e PBS, à proporção de 1:1.

4.7. Microscopia de fluorescência para detecção de espécies reativas

Trofozoítos cultivados como descrito acima foram tratados em presença ou ausência de

DETC. Em seguida as células foram lavadas em tampão HBSS/Ca/Mg, pH 7,2 por centrifugação

a 500 X g por 10 minutos e incubadas por 30 minutos em 1 mL do mesmo tampão contendo 25

µM da sonda 5'-  (6')- carboxi 2',7'-diclorodihidrofluoresceína diacetato (H2DCFDA, Molecular



Probes). Após o período de incubação, os trofozoítos foram lavados três vezes,  montados em

lâminas e observados ao microscópio de fluorescência.

4.8. Microscopia de fluorescência para detecção de grupos tiol

Trofozoítos foram fixados por 30 min a 4˚C em 1% paraformaldeído em 0,1 M de tampão

cacodilato de sódio, pH 7,2. Para a adesão dos trofozoítos, as lamínulas foram lavadas com extran

neutro, submersas em etanol 70% e secas sem contato manual. Foram colocadas em placas de

Petri de 11 cm de diâmetro e recobertas com solução de 0,1 % de poli-L-lisina em PBS, pH 7,2,

por 10 minutos. Retirado o excesso desta solução, as lamínulas foram secas em estufa a 37 °C,

lavadas em água destilada e, novamente, secas. As células aderidas por 30 minutos às lamínulas

foram incubadas em 50 µM de o-phthaldialdeído (OPA) em PBS, por 12 horas a 4°C. Após este

tempo, as células passaram por sucessivas lavagens, sendo montadas em lâminas com N-propil-

galato e observadas no microscópio de fluorescência.

4.9. Microscopia eletrônica de transmissão (MET)

Após o tratamento com as drogas, as células foram fixadas em 2,5% de glutaraldeido, 4%

de paraformaldeído, 4% de sacarose em tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2 durante 60

minutos à temperatura ambiente. Após a fixação, as células foram lavadas no mesmo tampão e

pós-fixadas em solução de 1% de tetróxido de ósmio, 0,8% de ferrocianeto de potássio e 5mM de

cloreto  de  cálcio  neste  tampão.  Em  seguida  os  parasitos  foram  lavados,  desidratados  em

concentrações crescentes de acetona e infiltrados em resina epoxi Polybed (Polysciences). Após

polimerização por 48 hs a 60°C, cortes ultrafinos foram coletados em grades de cobre de malha

400 e contrastados em 5% de acetato de uranila e 15% de citrato de chumbo. As grades são

observadas ao microscópio eletrônico de transmissão Zeiss EM 109 a 80kV. 

4.10. Análise estatística

Os dados obtidos estão representados como a média ± desvio padrão da média e foram

analisados estatisticamente pelos testes t de Student ou ANOVA e pós-teste de Tukey com nível



de significância  de  p <  0,05.  Todos  os  experimentos  foram realizados  com pelo  menos três

repetições independentes.

5. RESULTADOS

5.1. Efeito inibitório do DETC na proliferação de trofozoítos de G. lamblia

Para avaliar a atividade inibitória do DETC na proliferação celular de  G. lamblia, nós

realizamos experimentos de dose-resposta, com concentrações de 5, 10, 25, 50 e 100 µM, por 24

horas.  O  DETC  diminuiu  significativamente  a  proliferação  dos  trofozoítos,  não  havendo

diferença significativa entre as concentrações utilizadas, presumivelmente por uma ausência de

efeito giardicida dose-dependente nestas concentrações (Fig. 4A). O valor de IC50  do DETC foi

aproximadamente de 2,0 µM, o que demonstra  a efetividade do DETC contra  trofozoítos de

Giardia lamblia in vitro,  tendo seu efeito comparado ao metronidazol, com valores de IC50  em

torno de 1,5 µM. Apesar de discreto, aparentemente há uma relação de dose-dependência para o

efeito inibitório do metronidazol neste parasito nas concentrações utilizadas (Fig. 4B).
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Figura  4.  Avaliação  da  suscetibilidade  parasitária  através  de  ensaios  de  proliferação
celular. Trofozoítos  de  Giardia  lamblia  expostos  a  diferentes  concentrações  de  DETC  e
metronidazol. (A) Após 24 horas de incubação, houve uma diferença estatisticamente significante
entre o controle e as células tratadas com DETC, porém o efeito não foi dose-dependente nas
concentrações testadas.  (B)  Em células tratadas com o metronidazol, observamos uma inibição
significativa  do  crescimento  em comparação  com as  células  tratadas  com 0,1% de  DMSO,
havendo uma redução dose-dependente discreta na proliferação entre 5 25 µM de concentração
da droga. (*, p < 0,001).



5.2. Efeito da associação do DETC com o metronidazol em trofozoítos de Giardia lamblia

Após  a  determinação  da  concentração  inibitória  do  DETC  e  metronidazol  neste

protozoário, nós avaliamos a associação de ambas as drogas para verificar um possível efeito

sinergístico em trofozoítos de G. lamblia. Em células tratadas com 1 µM de DETC por 24 horas,

não houve uma inibição significativa do crescimento, bem como em parasitos tratados com 1 µM

de metronidazol, nas mesmas condições (Fig. 5). Quando nós fizemos as associações do DETC

com  o  metronidazol,  em  diferentes  concentrações  de  ambas  e  em  um  mesmo  período  de

incubação,  verificamos  que  há  uma diferença  estatisticamente  significante  entre  o  controle  e

algumas combinações, especialmente quando a concentração do metronidazol está acima de 0,5

µM, o que não ocorre quando comparamos estas combinações com o DETC ou metronidazol

isoladamente (Fig.  5). Estes resultados sugerem que não há um efeito sinergístico entre estes

compostos em trofozoítos de Giardia lamblia nas concentrações utilizadas, já que os valores de

IC50 de ambas as drogas se encontram próximos aos valores empregados experimentalmente neste

estudo. 
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Figura 5. Avaliação de possível sinergismo entre DETC e metronidazol sobre trofozoítos de
G. lamblia.  As células foram incubadas com ambas as drogas  em diferentes  combinações ou
isoladamente, por 24 horas. Houve uma inibição estatisticamente significante (*p < 0,05; **, p <



0,01) da proliferação celular em parasitos tratados com concentrações mais elevadas de ambas as
drogas, porém os resultados não indicam efeito sinergístico desta associação.



5.3. Avaliação da citotoxicidade em esplenócitos in vitro

Com o objetivo de investigar os efeitos citotóxicos do DETC em culturas de esplenócitos,

nós realizamos a extração do baço de camundongos BALB/c para avaliarmos a incorporação de

timidina tritiada por essas células, em um período de 24 horas. Em esplenócitos tratados com

DETC, verificamos uma diminuição na incorporação de timidina à medida que aumentamos a sua

concentração, o que nos indica uma relação de dose-dependência (Fig. 6A). O valor de IC50 para

este composto em esplenócitos foi cerca de 217 µM, muito acima dos valores encontrados para

seu efeito giardicida. O metronidazol não causou citotoxicidade em esplenócitos (Fig. 6B) nas

mesmas concentrações utilizadas para o DETC, sugerindo que estas células são menos suscetíveis

à  ação  do  5-nitroimidazol  em  comparação  ao  tiocomposto.  Embora  este  seja  um  resultado

desfavorável,  a concentração em que o DETC causa seu efeito citotóxico em células do baço

difere significativamente do utilizado para ser efetivo contra trofozoítos de Giardia lamblia.
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Figura 6. Determinação da citotoxicidade em culturas de esplenócitos.  Células do baço de
camundongos Balb/C foram tratadas com DETC (A) ou metronidazol (B), por 24 horas. Houve
uma redução da taxa de proliferação dos esplenócitos tratados com DETC, indicada pela redução
da  incorporação  de  timidina  com  o  aumento  da  concentração  da  droga.  (*  p <  0,05).  O
metronidazol não reduziu a incorporação de timidina destas células, nas mesmas concentrações. 



5.4. Detecção de tióis livres em trofozoítos de Giardia lamblia

Para  verificar  os  possíveis  efeitos  causados  pelo  DETC neste  parasito,  testamos  se  a

atividade giardicida desta substância está associada com o conteúdo dos tióis livres através da

detecção pela sonda fluorescente o-phthaldialdeído (OPA), que se liga seletivamente a grupos tiol

em  presença  de  grupamentos  amino.  Em  parasitos  controle  foi  observada  uma  marcação

homogênea, um pouco mais intensa na região anterior de algumas células (Fig. 7A). Em parasitos

tratados com DETC a 200 µM por 24 horas, algumas células apresentavam uma marcação com

intensidade  menor  ou  ausente  em  comparação  ao  controle,  indicando  que  o  DETC  está

bloqueando os tióis da célula (Fig. 7C). Este resultado indica a participação dos tióis livres no

efeito giardicida do composto.

                          

Figura 7. Análise do conteúdo de tióis livres em trofozoítos de G. lamblia. Detecção de grupos
sulfidrila através da sonda fluorescente  orto-phthaldialdeído (OPA – A e C). Células controle
apresentam uma  marcação  homogênea,  um pouco  mais  intensa  na  região  anterior  de  alguns
trofozoítos  (A). Trofozoítos de  Giardia lamblia tratados com 200  µM de DETC por 24 horas,
apresentando  uma fraca  marcação  (C) em relação  ao  controle.  Visualização  das  células  por
microscopia de contraste de fase (B e D). 



5.5. Determinação de tióis totais em trofozoítos de Giardia lamblia

Com o objetivo de detectar as concentrações totais de grupos tiol presentes neste parasito,

foi utilizado o reagente de Ellman (1959), que determina quantitativamente grupos sulfidrila em

amostras biológicas. Após 2 horas de incubação com 100 µM de DETC, foi possível observar um

decréscimo do conteúdo de grupamentos  tiol  totais em comparação ao controle,  apesar  desta

diferença  não  ser  estatisticamente  significante  (Fig.  8).  O  metronidazol  nas  mesmas

concentrações  não  levou  à  diminuição  destes  grupos  sulfidrila,  com  níveis  de  detecção

comparáveis aos do controle. Quando as células foram incubadas com a associação de ambos,

observamos  uma  diminuição  da  expressão  de  grupamentos  tiol,  porém  houve  um  discreto

aumento em comparação ao DETC. Estes resultados sugerem que o DETC diminui a capacidade

antioxidante de  G. lamblia através do decréscimo da expressão de grupos tiol presentes neste

parasito, não havendo efeitos aditivos ou sinergísticos entre os compostos. 
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Figura 8. Quantificação dos grupos sulfidrila em trofozoítos de Giardia lamblia. Houve uma
diminuição dos níveis de tióis totais em células tratadas com 100 µM de DETC por 2 horas em
relação ao controle, porém esta redução não foi estatisticamente significante (p > 0,05). Parasitos
tratados  com metronidazol  apresentaram valores  semelhantes  ao controle  e  a  combinação  do
DETC com o metronidazol levou a um discreto aumento dos níveis de tióis livres em comparação
ao DETC.



5.6.  Avaliação  da  participação  dos  grupamentos  tiol  na  proliferação  de  trofozoítos  de

Giardia lamblia

Após a determinação dos tióis livres, nós avaliamos a participação destes grupamentos na

proliferação de trofozoítos de Giardia lamblia in vitro. Em células tratadas com 25 µM de DETC

por 24 horas, observamos um decréscimo na proliferação celular em relação às células controle

(Fig.  9).  A  adição  de  25  µM  de  N-acetilcisteína  (NAC)  no  meio  de  cultura  não  afetou  a

proliferação do parasito in vitro. A incubação das células com DETC e NAC, ambos a 25 µM,

levou à reversão parcial do efeito giardicida do DETC, aumentando discretamente à medida que

elevamos a concentração do NAC (Fig. 9). Estes dados indicam que o efeito do DETC nestas

células está associado, ao menos parcialmente, com os grupamentos tiol presentes neste parasito,

porém outros  mecanismos podem estar  envolvidos,  já  que a  NAC não foi  capaz  de reverter

totalmente os efeitos causados pelo DETC.
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Figura  9.  Efeitos  do  DETC na  proliferação  de  trofozoítos  de  Giardia em  presença  ou
ausência de N-acetilcisteína (NAC). Células tratadas com 25 µM de DETC apresentaram uma
redução na proliferação em comparação ao controle (*, p < 0,05). Quando associamos o NAC ao
DETC em diferentes proporções há uma reversão parcial do efeito inibitório do DETC.



5.7. Quantificação de lipoperóxidos em trofozoítos de Giardia lamblia

Com a observação de que o DETC é capaz de diminuir os níveis de tióis livres neste

parasito  e  por  conseqüência  a  sua  capacidade  antioxidante,  decidimos  verificar  os  danos

oxidativos  celulares  através  da  quantificação  bioquímica  da  peroxidação  lipídica  através  da

detecção de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico.  Em células tratadas com 200 µM de

DETC  por  4  horas,  houve  um  aumento  significativo  desta  lipoperoxidação  (Fig.  10A).  A

associação do DETC com a NAC foi capaz de reverter a lipoperoxidação causada pelo DETC

(Fig.  10B).  Estes dados sugerem que o DETC está elevando o estresse oxidativo, sendo este

efeito  modulado  por  cisteína,  possivelmente  pela  interação  destas  duas  moléculas  com

conseqüente inibição da atividade do DETC.
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Figura 10. Avaliação da peroxidação lipídica pela detecção de substancias reativas ao ácido
tiobarbitúrico em trofozoítos de Giardia lamblia. (A) Células tratadas com 200 µM de DETC
por  4  horas  apresentaram  um  aumento  significativo  da  peroxidação  lipídica  em  relação  ao
controle (t de Student, * p < 0,001).  (B) Houve uma reversão dos efeitos do DETC quando foi
realizado o co-tratamento com a NAC, em parasitos tratados por 2 horas (** p < 0,05).



5.8. Detecção de espécies reativas em trofozoítos de Giardia lamblia

Como  um  dos  efeitos  do  DETC  é  o  aumento  dos  danos  oxidativos  celulares  em

trofozoítos de  Giardia, resolvemos em seguida avaliar a produção espécies reativas através da

sonda  fluorescente  5'-  (6')-  carboxi  2',7'-diclorodihidrofluoresceína  diacetato  (H2DCFDA,

Molecular Probes), que é permeável à membrana celular, se tornando impermeável no espaço

intracelular quando se liga a espécies reativas de oxigênio, emitindo fluorescência. A maioria das

células  controle  estavam viáveis,  com grande  motilidade ou aderidas  à  lâmina de vidro,  não

apresentando marcação para a sonda (Fig.  11A - B). Os trofozoítos tratados com 100 µM de

DETC por 1 hora se encontravam menos móveis e com alterações morfológicas na superfície

celular.  Nestas  células  observou-se  uma  marcação  homogênea  (Fig.  11C),  um  pouco  mais

pronunciada  em regiões  de protuberância  membranosa,  conhecidas  como “blebs” (Fig.  11D).

Assim como no controle, as células tratadas com 200 µM de DETC por 1 hora não apresentaram

marcação para a sonda. Isto provavelmente se deve ao fato de que a grande maioria destas células

já estavam mortas, não sendo possível a detecção da sonda intracelularmente (Fig. 11E - F).



              

Figura 11. Microscopia de fluorescência (A ,C ,E) e contraste de fase (B, D ,F) para detecção
de espécies  reativas em trofozoítos de  Giardia.  A sonda fluorescente  5'-  (6')-  carboxi 2',7'-
diclorodihidrofluoresceína diacetato (H2DCFDA) foi utilizada para detecção de espécies reativas
neste parasito. Células controle não apresentaram marcação. (A e B) O tratamento com 100 µM
de  DETC por  1  hora  levou  ao  aparecimento  de  células  com  alterações  morfológicas  (D)  e
marcadas com a sonda fluorescente (C). Trofozoítos tratados com 200 µM de DETC por 1 hora
não apresentaram marcação com H2DCFDA (E), possivelmente porque estas já estavam mortos
(F).



5.9. Avaliação ultraestrutural dos efeitos do DETC

Para entender melhor os efeitos do DETC em trofozoítos de G. lamblia, nós incubamos as

células  em  presença  ou  ausência  de  200  µM  desta  substância  por  24  horas  e  depois  de

processadas, foram visualizadas em MET. As células controle apresentavam-se íntegras com uma

grande quantidade de partículas de glicogênio e cisternas de retículo endoplasmático distribuída

pelo  citoplasma  (Fig.  12A).  Vesículas  periféricas  foram observadas  subjacentes  à  membrana

plasmática (Fig. 12B). Nestas células também podemos verificar em corte transversal estruturas

do citoesqueleto, como os axonemas dos flagelos, o funis (Fig. 12C) e o disco adesivo (Fig. 12D).

Os  núcleos,  presentes  na  região  anterior  dos  parasitos,  encontravam-se  homogêneos,  bem

delimitados pela membrana nuclear (Fig. 12D). Em parasitos tratados com DETC, mais de 50%

das células  apresentavam-se com alto grau de extração  citoplasmática,  inclusive do conteúdo

nuclear  (Fig.  13A).  Prováveis  processos autofágicos também foram verificados neste  parasito

(Fig.  13B),  sugerido  pela  presença  de  estruturas  virguliformes  ou  com  dupla  membrana

circunscrevendo  porções  citoplasmáticas.  Possível  participação  do  retículo  endoplasmático  é

sugerida, já que este se encontrava dilatado e próximo às vesículas (Fig. 13C), que também se

apresentaram  maiores  e  menos  numerosas  do  que  no  controle,  sugerindo  a  ocorrência  de

confluência das mesmas (Fig. 13D).



        

Figura 12. Análise ultraestrutural  de trofozoítos  de  Giardia lamblia.  (A)  Células controle
apresentando  citoplasma  homogêneo,  com  grânulos  de  glicogêneo  (assinalado  por  círculos
brancos) e retículo endoplasmático (setas). Em (B), visualizamos as vesículas periféricas (*) na
região  dorsal  da  célula.  (C)  Estruturas  do  citoesqueleto,  como  os  axonemas  dos  flagelos
(assinalados por círculos pontilhados) e o corpo funis (setas). Em  (D), observamos células em
corte longitudinal apresentando núcleos (N) e o disco adesivo (seta).



        

Figura  13.  Análise  ultraestrtural  de  trofozoítos  de  G.  lamblia tratados  com DETC.  (A)
Células tratadas com 200 µM de DETC por 24 horas apresentando reduzida eletrondensidade de
citoplasma e  nucleoplasma, em comparação às células controle (Fig. 12).  (B) Visualização de
vesículas virguliformes ou com dupla membrana (assinaladas por círculos), sugerindo possíveis
processos autofágicos. Em (C), observamos este mesmo processo, com provável participação do
retículo endoplasmático, que se encontra mais dilatado quando comparado ao controle. Em (D),
visualizamos  uma  célula  apresentando  grande  compartimento  alongado,  presumivelmente
formado pela fusão homofílica das vesículas periféricas.



6. DISCUSSÃO

A elucidação dos efeitos do DETC, um conhecido inibidor de SOD, é de importância

fundamental  para  o  esclarecimento  dos  mecanismos  de  ação  envolvidos  em  sua  atividade

giardicida, já que a ausência de SOD em Giardia nos permite evidenciar a existência de efeitos

independentes desta enzima, produzidos pela ação do DETC em protozoários parasitas.

Apesar  de  ser  efetivo  contra  trofozoítos  de  Giardia  lamblia  in  vitro,  a inibição  da

proliferação  celular  pelo  DETC  aparentemente  não  é  dose-dependente.  Uma  das  possíveis

explicações  para  este  fato  é  que  esta  substância  pode  ser  oxidada  de  forma  muito  rápida,

principalmente  em  soluções,  perdendo  parte  da  sua  atividade.  Outra  possibilidade  é  que  o

composto atue sobre um limitado “pool” de resíduos de cisteína,  assim o efeito atingiria  um

plateau ao reagir com os grupos SH disponíveis. A manipulação deste composto precisa ser feita

com presteza, evitando sua exposição ao ar e/ou aumento da temperatura. Embora seja uma droga

relativamente instável, seu efeito giardicida é bastante satisfatório, com níveis comparáveis ao do

metronidazol in vitro. 

O dissulfiram, medicamento utilizado no tratamento contra o alcoolismo, age como um

inibidor irreversível  da enzima aldeído desidrogenase (ALDH) (Brien & Loomis,  1985).  Este

fármaco sofre  rápida redução enzimática no sangue pela glutationa redutase (Strömme, 1963;

Cobby  et  al.,  1977),  mas pode também ser  reduzido de forma não enzimática pela albumina

(Agarwal  et al.,  1983).  Subseqüentemente,  DETC é metabolisado por tiol metiltransferase ou

tiopurina metiltransferase a DETC-Me (Gessner & Jakubowski, 1972; Glauser  et al., 1993; Lill

et al.,  1996), que sofre oxidação principalmente pelo citocromo P-450, com uma contribuição

minoritária  de  flavina  monooxigenases  (Johansson  et  al.,  1989).  Os metabólitos  oxidados do

dissulfiram têm sido descritos como potentes inibidores da ALDH, através da carbamilação de

um grupo tiol crítico no sítio ativo da enzima (Jin et al., 1994; Tonkin et al., 2003). 

Por  ser  reduzido  rapidamente  in  vivo a  DETC,  o  dissulfiram se  torna  uma poderosa

ferramenta quimioterápica no tratamento contra a giardíase. Este fármaco já foi testado in vitro e

in vivo contra Giardia lamblia (Nash & Rice, 1998), com resultados semelhantes aos encontrados

neste estudo para o DETC com trofozoítos in vitro.

Quando analisamos a  associação  do DETC com o metronidazol,  verificamos  que não

houve um efeito sinergístico entre estas duas drogas. Em Entamoeba histolytica, o metronidazol é



capaz  de  se  ligar  covalentemente  a  algumas  proteínas  específicas,  incluindo  superóxido

dismutase  e  tioredoxina  redutase,  esta  última  sendo  uma  das  responsáveis  pela  ativação  do

metronidazol neste protozoário através da redução do grupo nitro (Leitsch  et al., 2007). Além

disso, os níveis de cisteína são reduzidos com a adição do metronidazol,  provavelmente pela

reação desta droga com os grupos sulfidrila acessíveis neste parasito (Leitsch et al., 2007). Como

a tioredoxina redutase é uma enzima muito comum, é provável que processos similares ocorram

em  outros  organismos  procarióticos  e/ou  eucarióticos.  Nesse  sentido,  o  efeito  giardicida  do

DETC e metronidazol pode estar  associado à competição de ambas as drogas  pelos mesmos

mecanismos  de  ativação  em  Giardia  lamblia,  que  apresenta  uma  enzima  semelhante  à

tioredoxina redutase,  a dissulfeto redutase (Brown  et al., 1996b) e proteínas ricas em cisteína

(Luján & Nash, 1994). Em Trichomonas vaginalis,  Entamoeba histolytica e  Giardia lamblia, o

mecanismo  deste  5-nitroimidazol  está  relacionado  à  sua  redução  pela  piruvato:ferredoxina

oxidorredutase a radicais citotóxicos que levam a danos irreversíveis e morte celular (Müller,

1986).  Apesar  disso,  resistência  ao  metronidazol  em  E.  histolytica pode  ser  atribuída  à

diminuição  de  enzimas  antioxidantes,  como  peroxiredoxina  (Wassmann  et  al.,  1999)  e

superóxido  dismutase  (Samarawickrema  et  al.,  1997),  assim  como  em  G.  lamblia,  onde  o

aumento  da  atividade  da  enzima  NADH  oxidase  tem  sido  associado  a  cepas  resistentes  ao

metronidazol (Ellis et al., 1993).

Alguns  trabalhos  têm  desencorajado  a  utilização  do  dissulfiram  e  metronidazol  em

associação, principalmente pelo acúmulo de acetaldeído causado pela inibição da enzima ALDH

por estes fármacos (Gardner & Hill, 2001) em pacientes que fazem ingestão de álcool, levando ao

efeito “antabuse” (sensação de calor, náusea, vômitos e taquicardia) (Finegold, 1980; Edwards et

al., 1986; Krulewitch, 2003). A utilização destas duas drogas em conjunto poderia potencializar

este  efeito,  além  de  causar  em  alguns  pacientes  reações  psicóticas,  conforme  alertado  pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em seu bulário eletrônico.

Quando  analisamos  a  incorporação  de  timidina  por  células  do  baço  na  presença  de

diferentes concentrações de DETC ou metronidazol, observamos que não houve uma diferença

significativa nos níveis de incorporação entre as células controle e tratadas com o metronidazol.

No entanto, o DETC apresentou atividade citotóxica dose-dependente nas concentrações acima

de 111 µM. Apesar disso, o valor de IC50 encontrado para trofozoítos de Giardia (i.e. 2 µM) está

muito abaixo dos níveis que causam citotoxicidade nestas células de mamíferos.



A  farmacocinética  e  os  efeitos  colaterais  do  dissulfiram  têm  sido  extensivamente

estudados, gerando dados para a elaboração de formulações e regimes terapêuticos apropriados.

Sua biodisponibilidade é maior que 80% após administração oral e a eliminação do dissulfiram e

seus metabólitos é um processo lento. Aproximadamente 20% da droga permanece no corpo após

1 a 2 semanas (Ellenhorn  et al., 1997  apud Sauna  et al., 2005). Apesar de ser recomendado o

monitoramento de pacientes  que usam altas doses do dissulfiram (acima de 250 mg por dia)

(Fuller & Gordis, 2004), existem poucos efeitos colaterais associados com longos períodos de

tratamento.  Hepatoxicidade  é  a  causa  mais  comum de  preocupações  durante  a  utilização  do

dissulfiram (Sauna et al., 2005), contudo este efeito adverso é geralmente reversível quando seu

uso é  interrompido na presença  de manifestações  clínicas  (Wright  et  al.,  1988).  A excelente

tolerância e ausência de efeitos colaterais graves tornam o dissulfiram uma droga segura e eficaz,

inclusive com aprovação pela FDA e ANVISA.

A  redução  nos  níveis  de  grupamentos  tiol  em  trofozoítos  tratados  com  DETC  foi

observada tanto por microscopia de fluorescência, quanto pela avaliação quantitativa através do

reagente de Ellman (DTNB). Estes resultados sugerem que o DETC esteja carbamilando e/ou

formando pontes dissulfeto com grupamentos tiol livres que estão presentes em Giardia e que são

responsáveis pelos mecanismos antioxidantes deste parasito, a exemplo das proteínas ricas em

cisteína e dissulfeto redutase. De modo interessante, a atividade do dissulfiram em trofozoítos de

G. lamblia  foi reduzida pela adição de cisteína ao meio (Nash & Rice, 1998), sugerindo que a

reação com grupos tiol é um importante mecanismo de ação desta droga. O metronidazol também

reduziu os níveis de tióis totais em Giardia, porém não houve diferenças entre o tratamento com

as drogas feito isoladamente ou em conjunto.

Cepas de Giardia lamblia resistentes ao metronidazol estão associadas a um aumento da

atividade da enzima NADH oxidase, possibilitando a detoxificação de espécies oxidativas (Ellis

et al., 1993). É provável que cepas sensíveis ao metronidazol sejam mais suscetíveis ao estresse

oxidativo, já que estas apresentam diminuição do consumo de O2 (Ellis et al., 1993), com possível

redução dos níveis de grupos sulfidrila livres, que podem ser oxidados através da ativação do

grupo nitro deste fármaco. 

Para  confirmar  o  papel  dos  grupamentos  tiol  no  efeito  giardicida  do  DETC,  nós

incubamos os trofozoítos de Giardia em concentrações crescentes de NAC, associadas ou não a

este composto. Não houve diferenças significativas entre células tratadas com 25 µM de NAC e o



grupo  controle,  porém  houve  uma  diminuição  significativa  da  proliferação  celular  quando

adicionamos 25 µM de DETC ao meio de cultura. A pré-incubação do NAC com o DETC na

proporção 1:1 reverteu parcialmente a  inibição, aumentando discretamente à medida que esta

proporção de NAC foi aumentada. A presença de resíduos de cisteína tem sido enfatizada na

literatura como um fator de crescimento essencial para  Giardia lamblia  (Luján & Nash, 1994),

conferindo  proteção  contra  os  efeitos  letais  do  oxigênio  (Fairlamb,  1989).  As  análises  de

incorporação de L-cisteína por este parasito indicam a presença de ao menos dois sistemas de

transporte. L-cistina não foi incorporada pelos trofozoítos, sugerindo a ausência de um sistema de

transporte e a especificidade dos transportadores de cisteína.  Giardia não é capaz de sintetizar

cisteína ou metionina a partir de sulfato, nem de converter metionina em cisteína, sendo assim o

protozoário é auxotrófico para este aminoácido (Luján & Nash, 1994).

As  CRPs,  também conhecidas  como proteínas  variantes  de  superfície  (VSPs),  são  os

principais  antígenos  de  Giardia  lamblia.  Cerca  de  150  diferentes  genes  que  codificam estas

proteínas tem sido identificados no genoma deste parasito. Somente uma VSP é expressa por

trofozoíto, permitindo que  Giardia mude a expressão desta proteína em sua superfície (Nash,

2002).  O  mecanismo  desta  variação  antigênica  ainda  não  está  claro,  mas  este  não  envolve

rearranjo de DNA e é refletido por mudanças na expressão gênica em nível de RNA mensageiro

(Nash,  2002).  Diferenciação  pode  induzir  variação  antigênica  in  vitro (Svärd  et  al.,  1998;

Carranza  et al.,  2002;) e  in vivo (von Allmen  et al.,  2004).  Análises de anticorpos IgA anti-

Giardia em leite materno de mães que vivem em área endêmica de giardíase, provavelmente com

múltiplas  infecções  com diferentes  cepas  de  Giardia,  revelou  que  as  VSPs  são  as  proteínas

imunorreativas dominantes (Téllez et al., 2005). 

Estes dados nos indicam que a reação com grupos tiol é um importante mecanismo de

ação desta droga,  apesar de não ser o único. Em 1930, o dissulfiram começou a ser utilizado

como escabicida e vermicida por ser um quelante de cobre, um componente essencial da cadeia

respiratória  de artrópodes  e  helmintos (Eneanya  et  al.,  1981).  A atividade quelante de metal

também é relatada para o DETC, que é um específico inibidor de Cu-Zn superóxido dismutase

(Pritsos  et al., 1989; Majid & Nishiyama, 2002). As proteínas com motivos dedo de zinco são

essenciais para o funcionamento celular normal (Berg & Shi, 1996), tornando-se um importante

alvo terapêutico (Rein et al., 1997). Giardia expressa altos níveis de CRP na superfície, as quais



possuem motivos dedo de zinco (Luján et al., 1995c). O zinco pode ser quelado pelo DETC, se

apresentando como uma outra via de atuação desta droga neste parasito. 

 Os danos oxidativos celulares em membranas de trofozoítos tratados com DETC foram

avaliados através da formação de um produto citotóxico, o malondialdeído (MDA), que se liga ao

TBA gerando uma reação colorimétrica indicativa da peroxidação lipídica (Bellé  et al., 2004).

Houve um aumento significativo da lipoperoxidação em parasitos tratados com 200 µM DETC,

por 4 horas. O metronidazol levou a um aumento discreto da peroxidação lipídica e a associação

entre  o  DETC  e  o  metronidazol  não  elevou  significativamente  a  peroxidação,  com  níveis

comparáveis ao DETC utilizado isoladamente, provavelmente porque a concentração do DETC já

estava  alta,  levando ao  plateau  da  peroxidação  celular.  Todos  os  componentes  celulares  são

suscetíveis  à  ação  das  espécies  reativas  de  oxigênio,  no  entanto  as  membranas  são  um dos

componentes mais atingidos em decorrência da lipoperoxidação (Ferreira & Matsubara, 1997).

Este processo pode levar à morte celular através de alterações na estrutura e permeabilidade de

membrana, levando à perda de seletividade na troca iônica e liberação de conteúdo das organelas,

como por exemplo, as enzimas hidrolíticas dos lisossomas (Hershko, 1989). O NAC foi capaz de

reverter parcialmente os efeitos do DETC, demonstrando a importância dos grupamentos tiol no

mecanismo de ação desta droga.

Baseado na confirmação de que o DETC promove lipoperoxidação, provavelmente pelo

aumento da geração de radicais livres de oxigênio, resolvemos avaliar a produção de espécies

reativas  por esta droga em  Giardia lamblia com a sonda fluorescente H2DCFDA.  As células

controle não apresentaram marcação para a sonda, enquanto que trofozoítos tratados com 100 µM

de DETC por 1 hora foram marcados de forma homogênea, demonstrando que este tiocomposto

está aumentando a formação de espécies reativas em trofozoítos de Giardia lamblia. Isto se deve

ao fato de que a redução de grupos sulfidrila livres pode estar afetando o potencial redutor deste

parasito,  levando ao  aumento  do  estresse  oxidativo.  O mesmo não  pôde  ser  visualizado  em

células tratadas com 200 µM de DETC, possivelmente porque estas já se encontravam mortas.

Os  metabólitos  mais  comuns  produzidos  pela  utilização  do  oxigênio  em  organismos

aeróbicos  são o radical  superóxido  (O2
•)  e  peróxido  de hidrogênio  (H2O2),  que  participa  da

reação que produz o radical hidroxila (OH•), sendo este último extremamente reativo (Cadenas,

1989).  Superóxido  é  usualmente  detoxificado  pela  SOD a  peróxido  de  hidrogênio,  o  qual  é

reduzido  a  água  por  catalase,  peroxidase  e  a  enzima  dependente  de  glutationa,  glutationa



peroxidase  (Cadenas,  1989;  Fridovich,  1989).  Além  destas  enzimas  de  detoxificação

convencionais,  mecanismos  alternativos  podem  ser  utilizados  para  diminuição  do  estresse

oxidativo celular,  que incluem as dioxigenases e monooxigenases (citocromo P-450 redutase)

(Malmström,  1982).  Algumas  oxidases  dependentes  de  flavina  (NADH  oxidase)  reduzem

tetravalentemente  o  oxigênio  a  água,  abolindo  a  produção  de  superóxido  e  peróxido  de

hidrogênio em bactérias anaeróbicas (Schmidt  et al.,  1986), assim como a NADH peroxidase,

uma flavoenzima envolvida na redução do peróxido que também desempenha papel antioxidante

em algumas células (Stanton & Jensen, 1993).

 Alguns protozoários microaerófilos também possuem NADH oxidase. Entamoeba

histolytica contém uma NADPH oxidase dependente  de flavina  que produz peróxido quando

purificada (Lo & Reeves, 1980).  Trichomonas vaginalis contém uma flavo-oxidase que produz

água, além de uma NADPH oxidase produtora de peróxido (Linstead & Bradley, 1988). Giardia

também apresenta atividades oxidase e peroxidase dependentes de NADH (Brown et al, 1996a;

Brown  et al, 1998), responsáveis pela capacidade deste parasito de detoxificar o oxigênio.  As

principais  enzimas de  detoxificação  de espécies  oxidantes,  como a SOD, catalase,  glutationa

redutase e glutationa peroxidase não estão presentes neste protozoário, salientando a importância

da  manutenção  de  um ambiente  intracelular  redutor  através  da ciclagem redox  pelos  grupos

sulfidrila presentes em Giardia. 

A  elucidação  dos  efeitos  microbicidas  do  DETC  foi  possibilitada  pela  microscopia

eletrônica de transmissão, através da observação da ultraestrutura celular do parasito. Em células

tratadas com 200 µM de DETC por 24 horas, houve um alto grau de extração citoplasmática,

apresentada por mais de 50% das células. Este efeito é causado provavelmente pelo colapso do

potencial de membrana, com conseqüente rompimento da membrana plasmática pelo aumento do

estresse oxidativo (Lloyd et al., 2000), onde a indução de radicais livres de oxigênio leva a uma

inativação de sistemas que consomem oxigênio, acúmulo de peróxido de hidrogênio e oxidação

de grupos tiol. 

Prováveis processos autofágicos também foram verificados neste parasito, sugeridos pela

presença de estruturas virguliformes ou com membrana dupla, que são semelhantes à formação

dos vacúolos em organismos eucariotos (Suzuki & Ohsumi, 2007; Xie & Klionsky, 2007).

Autofagia é um processo utilizado pelas células para requerimento de sua homeostasia

através  da degradação do citoplasma ou eliminação de organelas defeituosas.  Os mecanismos



envolvem a formação de uma estrutura de dupla membrana dentro da célula, chamada de vacúolo

autofágico ou autofagossomo, a partir do retículo endoplasmático e vias secretórias iniciais. A

fusão  com  o  lisossomo  gera  o  autofagolisossomo,  onde  as  enzimas  hidrolíticas  agem  na

degradação do conteúdo interno (Shintani & Klionsky, 2004). Resposta a condições de estresse,

como por exemplo, limitação de nutrientes (Takeshige  et al., 1992) e acúmulo de proteínas no

retículo  endoplasmático (Yorimitsu  et  al.,  2006)  podem levar  a  mecanismos  de  autofagia.  É

possível que Giardia também utilize destes mecanismos para evitar a perda da homeostasia com

o aumento do estresse oxidativo, como ocorre em outros tipos celulares (Hill et al., 2007; Chien

et al., 2007; Scherz-Shouval et al., 2007).

A  observação  de  vesículas  que  se  encontravam  maiores  e  menos  numerosas  em

comparação ao controle nos leva a crer que ocorreu a fusão homofílica destes compartimentos.

Este processo pode ter sido mediado por pontes dissulfeto que se formam pela ação do DETC

entre  as  cisteínas  das  proteínas  celulares,  conferindo  uma  modificação  da  conformação

tridimensional à molécula, expondo sítios de reconhecimento e/ou catalíticos e ocasionando uma

série de alterações na morfologia e funcionamento normais da célula.

O conjunto de resultados aqui relatados e  brevemente discutidos parece indicar  que a

abordagem do estresse oxidativo e conteúdo de grupos tiol podem prover valiosas estratégias

terapêuticas para a giardíase.



7. CONCLUSÕES

7.1. O DETC mostrou-se efetivo na inibição da proliferação celular de trofozoítos de  Giardia

lamblia in vitro, porém este efeito aparentemente não é dose-dependente;

7.2. A associação do DETC com o metronidazol não levou a um efeito sinergístico in vitro;

7.3.  O DETC promove a  redução dos  níveis  de  grupos  sulfidrila  livres,  provavelmente  pela

formação de pontes dissulfeto e/ou carbamilações em moléculas ricas em cisteína que estejam

com estes grupamentos tiol acessíveis, como as CRPs, uma das responsáveis pelos mecanismos

antioxidantes deste parasito;

7.4. O aumento do estresse oxidativo em trofozoítos de G. lamblia pode ser devido à diminuição

da capacidade antioxidante deste protozoário, inviabilizando a sua sobrevivência;

7.5.  Os resultados apresentados neste trabalho apontam para uma nova abordagem na terapia

contra  a  giardíase.  Estudos  para  avaliação  dos  efeitos  do  DETC  in  vivo se  colocam  como

perspectivas em nosso trabalho.
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RESUMO

O  protozoário microaerófilo  Giardia  lamblia  coloniza  o  trato  intestinal  de  hospedeiros

vertebrados,  onde é  exposto a  diferentes  concentrações  de  oxigênio.  Apesar  do  metabolismo

fermentativo,  trofozoítos  de  Giardia  consomem oxigênio  e  mecanismos de  detoxificação  são

requeridos. Desprovido de glutationa, Giardia expressa altas concentrações de proteínas ricas em

cisteína (CRP, também conhecidas como proteínas variantes de superfície ou VSP), como defesa

antioxidante.  Este  mecanismo  envolve  ciclagem  redox  para  a  manutenção  de  um  ambiente

intracelular  reduzido  e  proteção  contra  o  estresse  oxidativo.  Neste  contexto,  substâncias  que

interfiram  na  resposta  antioxidante  deste  protozoário  podem  compreender  uma  poderosa

estratégia  quimioterápica  contra  a  giardíase.  Neste  estudo,  nós  analisamos  os  efeitos  do

dietilditiocarbamato (DETC), um inibidor de superóxido dismutase (SOD), na proliferação do

parasito,  expressão  de  tióis  totais,  lipoperoxidação,  produção  de  radicais  livres  e  arquitetura

celular. DETC inibiu a proliferação celular em níveis semelhantes ao metronidazol e induziu a

peroxidação  de  membranas  neste  parasito,  possivelmente  pelo  aumento  de  espécies  reativas.

Alterações  ultraestruturais  também foram observadas  neste  protozoário.  Células  tratadas  com

DETC  apresentaram  alto  grau  de  extração  citoplasmática,  além  de  estruturas  indicativas  de

autofagia. As vesículas periféricas também se encontravam maiores, sugerindo confluência. Estes

efeitos são independentes de SOD, já que Giardia não apresenta esta enzima. Detecção de grupos

tiol  com  a  sonda  fluorescente  o-phthaldialdeído  (OPA)  foram  significantemente  moduladas

negativamente pelo DETC. Estes dados nos indicam que DETC aumenta o estresse oxidativo em

trofozoítos de Gardia lamblia pela reação com grupos tiol.

Palavras-chave: Giardia lamblia, dietilditiocarbamato, estresse oxidativo.



ABSTRACT

The microaerophilic  protozoan  Giardia lamblia  inhabits  the upper  small  intestine  mucosa  of

vertebrate  hosts,  where  it  is  exposed  to  different  concentrations  of  oxygen.  Despite  the

fermentative metabolism, Giardia trophozoites consume O2 and produce oxygen free radicals and

therefore mechanism for detoxification are required. Devoid of glutathione, Giardia express high

concentrations of cystein-rich proteins (CRP, also known as variable surface protein or VSP), as

an antioxidant defense. This mechanism involves redox cycling for maintenance of a reduced

intracellular  environment  and protection from oxidative stress.  In  this regard,  substances  that

interfere  in  the  antioxidant  response  of  this  protozoan  could  comprise  a  powerful

chemotherapeutic strategy for Giardia lamblia infection. Here, we analyzed the effects of DETC,

a  superoxide  dismutase  (SOD)  inhibitor,  on  parasite  proliferation,  thiol  expression,  lipid

peroxidation, free radicals detection and cell architecture. DETC inhibited parasite proliferation

at  levels  similar  to  metronidazole  and  induced  peroxidation  of  membrane,  possibly  by  the

increase of reactive species.Ultrastructural alteration were also observed. Since this protozoan is

devoid of SOD, here present data indicate SOD-independ DETC effects. Thiol groups detection

with the fluorescent probe o-phthaldialdehyde (OPA). Cells treated with DETC displayed washed

out  cytoplasm  and  structures  indicative  of  autophagy.  The  peripheral  vesicles  also  had  an

increased volume, presumably caused by homophilic fusion. Taken together these data indicate

that DETC enhance the oxidative stress in Giardia trophozoites by reacting with thiol groups.

Keywords: Giardia lamblia, diethyldithiocarbamate, oxidative stress.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. A GIARDÍASE

A Giardíase é uma enteroparasitose causada pelo protozoário flagelado Giardia lamblia,

ordem  Diplomonadida  e  família  Hexamitidae.  Espécies  deste  gênero  infestam  mais  de  40

espécies de hospedeiros vertebrados (Thompson, 2002; Appelbee  et al., 2005), que podem agir

como reservatório para cepas patogênicas em humanos (Isaac-Renton  et al., 1993). A  Giardia

apresenta duas formas evolutivas distintas, uma forma cística infectante que pode sobreviver no

ambiente por meses e a trofozoíta, que prolifera intensamente na porção anterior  do intestino

(Adam, 2001). As manifestações clínicas da doença são diarréia aguda ou crônica (eventualmente

esteatorréia), desidratação, desconforto abdominal e perda de peso (Faubert, 2000; Buret  et al.,

2002; Müller  & Von Allmen, 2005; Gascón, 2006). Artrite reativa também tem sido associada

com infestações entéricas por  Giardia lamblia  (Woo & Panayi, 1984; Hill Gaston & Lillicrap,

2003), bem como o status nutricional afetando função cognitiva e desenvolvimento escolar em

crianças pela prevalência de doenças infecciosas intestinais (Olness, 2003).

A distribuição da giardíase é mundial, sendo a parasitose intestinal mais comum em países

desenvolvidos, com taxas de detecção entre 2-5% e,  20-30% em nações em desenvolvimento

(Thompson  et al.,  1994). A Organização Mundial de Saúde (OMS) relatou em 1996 que 200

milhões de pessoas na Ásia, África e América Latina tinham sintomas de giardíase com cerca de

500.000 novos casos por ano, especialmente entre crianças. Em 2004, a giardíase foi incluída na

Iniciativa de Doenças Negligenciadas pela OMS, devido a sua estreita relação com condições

sócio-econômicas (Savioli  et al., 2006). Em países em desenvolvimento, cerca de 3 bilhões de

pessoas vivem em ambientes com falta de saneamento básico, sugerindo que existam perto de 1

bilhão de casos de giardíase (OMS 1998  apud Wright  et al.,  2003),  contribuindo para os 2,1

milhões de mortes anuais por doenças diarréicas (OMS, 2002). 

Atualmente as infecções por G. lamblia são controladas por drogas, sendo as mais efetivas

as da família dos 5-nitroimidazóis, tinidazol (Fasigyn®) e metronidazol (Flagyl®) em particular

(Boreham,  1991;  Upcroft  &  Upcroft,  1998).  Casos  de  resistência  clínica  são  relatados  na

literatura (Townson, 1994; Farthing, 1996), com taxas de recorrência acima de 90% (Zaat et al.,

1997). Além disso, o metronidazol exibe potencial carcinogênico para humanos (Bendesky et al.,



2002).  Desta  forma,  a  identificação  de  novas  vias  parasito-específicas  e  desenvolvimento de

novas drogas é necessário para o tratamento da giardíase.

 No  lúmen  intestinal  do  hospedeiro  vertebrado,  Giardia é  exposta  a  diferentes

concentrações de oxigênio (Biagini  et al., 2001). Apesar do metabolismo fermentativo, Giardia

consome  O2,  produzindo  radicais  livres  de  oxigênio  e  a  resposta  imune  também  pode  usar

espécies oxidativas (Fernandes & Assreuy, 1997). Desta forma, mecanismos de detoxificação são

requeridos  (Brown  et  al.,  1995).  Trofozoítos de  Giardia  são cobertos por proteínas  ricas em

cisteína  (CRPs,  também  conhecidas  como  proteínas  variantes  de  superfície),  envolvidas  na

proteção do parasito contra  os efeitos letais do oxigênio (Mehlotra & Tekwani,  1999).  Além

disso, estas proteínas estão associadas à resistência a proteases e à variação antigênica, sendo

identificados cerca de 150 genes diferentes que codificam para as CRPs em G. lamblia (Nash,

2002).  A enzima dissulfeto  redutase  está  presente  em  Giardia, conferindo  um balanço redox

dissulfeto intracelular, ressaltando a importância da cisteína neste parasito na resposta ao estresse

oxidativo. A cisteína é descrita como um fator de crescimento essencial para a  Giardia, o que

pode ser verificado no cultivo axênico (Luján & Nash, 1994; Mehlotra & Tekwani, 1999). Nesse

sentido,  substâncias que interfiram na resposta antioxidante deste protozoário podem constituir

uma poderosa estratégia quimioterápica no parasitismo por Giardia lamblia.

1.2. A GIARDÍASE NO BRASIL

No Brasil, sua ocorrência é em grande parte desconhecida - principalmente em adultos.

Prevalências  relatadas  de  giardíase  em crianças  brasileiras  variam de  14,6% em populações

específicas a 78,3% em creches e crianças em idade escolar (Machado & Costa-Cruz, 1998; da

Costa-Macedo et al., 1998; Orlandi et al., 2001).

Um estudo prospectivo sobre a giardíase foi realizado em Gonçalves Dias no município

de Fortaleza (CE), acompanhando crianças recém-nascidas até os 4 anos de idade (Newman et

al., 2001). Dentre as 157 crianças, 43 (27,4%) encontravam-se infestadas por G. lamblia e dentre

estas,  46%  apresentaram  recorrências  ou  recidivas.  As  crianças  que  apresentavam  sintomas

tiveram valores reduzidos de peso e altura, quando avaliados física e nutricionalmente.



No Hospital da Universidade Federal da Bahia, foi realizado um estudo detalhado sobre a

prevalência  de  parasitos  intestinais  em  365  pacientes  com  a  Síndrome  da  Imunodeficiência

Adquirida (SIDA). Cerca de 4,9% destes pacientes apresentaram infestação por Giardia lamblia,

demonstrando uma prevalência significativamente aumentada quando comparada ao grupo que

não apresentava a SIDA (2,4%). O grupo controle foi composto por 5243 pacientes (Feitosa et

al., 2001).

Machado  et  al. (1999),  em um estudo sobre a incidência de giardíase em crianças  de

creches e escolas de ensino fundamental e médio, no município de Mirassol (SP), confirmam os

dados obtidos por outros autores  (Wolfe,  1978; Cardoso  et  al.,  1995; Guimarães  & Sogayar,

1995) que tanto a idade (2 a 6 anos) quanto o nível sócio-econômico (até 6 salários mínimos) são

fatores de risco determinantes da giardíase. Isto se dá pelo fato do nível sócio-econômico e grau

de  escolaridade  mais  baixos  influenciarem as  condições  de  higiene  pessoal  e  cuidados  com

alimentos  e  água  (Machado  et  al.,  1999).  Um estudo  prospectivo  de  doenças  diarréicas  em

crianças que vivem no nordeste brasileiro demonstrou que falta de banheiros e desmame precoce

são fatores de risco para aquisição de giardíase (Guerrant et al., 1983).

Muniz-Junqueira  & Queiroz  (2002) demonstraram haver  associação  entre  má nutrição

(desnutrição energético-protéica) e o parasitismo por Giardia lamblia através da observação de

redução  significativa  dos  valores  de  peso  em  relação  à  idade  e  altura.  Outros  estudos

demonstraram a relação entre infestações por Giardia e subnutrição na África (Loewenson et al.,

1986) e Ásia (Al-mekhlafi et al., 2005). Ertan et al. (2002) também encontraram associação entre

baixos níveis séricos de ferro e zinco e a giardíase.

O decréscimo da taxa de giardíase com o aumento da idade poderia ser explicado pela

resistência imuno-mediada, adquirida em função de contatos sucessivos com o parasito (Wolfe,

1978; Hill, 1993; Isaac-Renton et al., 1996; Machado et al., 1999) e também com a melhoria dos

hábitos de higiene pessoal associada ao aumento da idade.

1.3. CICLO BIOLÓGICO

A infestação por Giardia ocorre por via fecal-oral, através da ingestão de água e alimentos

contaminados  por  fezes  contendo  cistos  (Fig.  1),  como ocorre  freqüentemente  em creches  e



orfanatos  onde  as  condições  de  higiene  podem  estar  comprometidas  (Thompson,  2004).  O

excistamento ocorre no trato digestório, auxiliado pelo baixo pH e proteases estomacais (Adam,

2001),  dando  origem ao  excizoíto  (Bernander  et  al.,  2001).  O  excizoíto  é  oval,  possui  oito

flagelos, quatro núcleos e metabolismo intermediário entre o trofozoíto e o cisto (Fig. 2). Possui

uma ploidia  total  de  16N,  sofrendo  divisão celular  por  duas  vezes  sem replicação  do DNA,

gerando quatro trofozoítos com uma ploidia de 4N (Bernander et al., 2001). Estes últimos irão se

dividir  por  fissão  binária  e  a  adesão  ao  epitélio  intestinal  se  dá  através  do  disco  ventral

(Elmendorf et al., 2003). 

O encistamento ocorre com a passagem dos trofozoítos pelo lúmen intestinal, onde eles se

soltam e são expostos na região posterior do intestino a um pH mais alcalino (em torno de 7,8),

ácidos graxos e sais biliares (Gillin et al., 1988). A ausência de lipoproteínas também demonstrou

ser um fator de promoção do encistamento, o que pôde ser revertido pela adição de colesterol

(Luján et al., 1996).

O processo de formação da parede cística envolve a ativação dos genes de encistamento

em resposta a estímulos e posterior síntese de proteínas que constituirão a parede cística (Lujan et

al., 1995a; 1997), as quais são transportadas para a membrana plasmática através das vesículas

específicas de encistamento (ESVs) (Reiner  et al., 1990; Benchimol, 2004). Durante o tráfego

destas proteínas, é provável que haja a participação das vesículas periféricas na maturação do

material a ser secretado (Touz et al., 2002a).

O potencial zoonótico desta doença tem sido considerado na literatura como um fator de

relevância na transmissão peridomiciliar de felídeos e canídeos (Thompson, 2000).



Figura 1. Ciclo biológico de  Giardia lamblia. (1) Cistos e trofozoítos eliminados através das
fezes.  (2)  Ingestão  de cistos  através  da  água  e  alimentos  contaminandos.  (3)  Trofozoítos  no
lúmen  intestinal.  (4)  Trofozoítos  em  processo  de  divisão.  (5)  Encistamento.  Fonte:
http://pathmicro.med.sc.edu/parasitology/Giardia-lc-gif).
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Figura 2. Ploidia do genoma em diferentes  estágios do ciclo de vida de  Giardia lamblia.
Durante  o  crescimento  vegetativo,  a  ploidia  varia  entre  4N  e  8N.  Após  a  estimulação  do
encistamento e concomitante formação da parede cística, o núcleo se divide, resultando em uma
célula tetranucleada com ploidia de 8N. Subseqüente replicação do DNA gera cistos maduros,
com uma ploidia celular de 16N. O excistamento resulta na liberação de um excizoíto, que se
divide  duas  vezes  para  formar  quatro  trofozoítos,  contendo  cada  um dois  núcleos  diplóides.
Adaptado de Bernander et al., 2001.



1.4. O TROFOZOÍTO

Os trofozoítos de  Giardia lamblia são piriformes,  possuindo cerca de 12 a 15 µm de

comprimento e 5 a 9 µm de largura. O citoesqueleto inclui um corpo mediano, quatro pares de

flagelos  (anterior,  látero-posterior,  caudal  e  ventral),  sendo  que  os  axonemas  caudais  são

acompanhados pelo corpo funis e um disco adesivo é responsável pela adesão do trofozoíto às

microvilosidades  intestinais  (Fig.3).  Possui  dois  núcleos,  sem nucléolos,  que  são  localizados

anteriormente  e  simétricos  ao  eixo  longitudinal  (Revisto  por  Adam,  2001).  Ribossomos  e

grânulos  de  glicogênio  se  apresentam por  todo  o  citoplasma  e  o  retículo  endoplasmático  se

projeta da região perinuclear até a região das vesículas periféricas,  na região dorsal da célula

(Lanfredi-Rangel et al., 1998). O complexo de Golgi torna-se visível em trofozoítos em processo

de encistamento (Lanfredi-Rangel  et al.,  1999), mas não tem sido confirmada a presença em

trofozoítos vegetativos (Gillin et al., 1996). Apesar disso, mecanismos de transporte de proteínas

estão presentes em Giardia, semelhantes aos que ocorrem na rede trans do aparelho de Golgi na

maioria das células complexas (Gu et al., 2001). Algumas evidências sugerem que trofozoítos de

Giardia podem  apresentar  organela(s)  com  função  típica  de  Golgi,  apesar  de  não  ter  sua

aparência. NBD-ceramida, um marcador do complexo de Golgi em células de mamíferos, marcou

uma estrutura perinuclear tanto em trofozoítos vegetativos, quanto em células em processo de

encistamento (Luján et al., 1995b; Lanfredi-Rangel et al., 1999).

As vesículas periféricas são caracterizadas pela acidez dos seus compartimentos, como

demonstrado através da incorporação de laranja de acridina (Feely et al., 1991; Kattenbach et al.,

1991), bem como pela concentração de ferritina exógena e lucifer yellow, sugerindo seu papel na

endocitose (Lanfredi-Rangel  et al., 1998). Os vacúolos contêm uma variedade de enzimas com

atividade hidrolásica, como por exemplo, a fosfatase ácida, proteases e RNAse, indicando suas

características  lisossomais  (Feely  &  Dyer,  1987;  Lindmark,  1988).  É  provável  que  ocorra

maturação destes vacúolos de endossoma inicial, tardio até lisossomo, processo que pode estar

funcionalmente associado ao retículo endoplasmático (Lanfredi-Rangel et al., 1998). 

Apesar de Giardia não possuir mitocôndria, a presença de membranas especializadas com

função  transportadora  de elétrons  tem sido detectada (Lloyd  et  al.,  2002).  Conhecidas  como

mitossomos,  estas  organelas  são  responsáveis  pela  produção  de  H2 e  apresentam maquinaria

protéica para biossíntese de centros Fe-S (Tachezy  et al., 2001). Em eucariotos, este processo



ocorre exclusivamente em organelas limitadas por dupla membrana, como mitocôndria (Lill &

Kispal, 2000), hidrogenossomos (Sutak  et al.,  2004) e cloroplastos (Pilon-Smits  et al.,  2002).

Peroxissomos,  que  são  organelas  citoplasmáticas  responsáveis  por  reações  oxidativas,  estão

ausentes neste parasito.

Os  proteassomos  de  Giardia apresentam  muitas  similaridades  com  os  de  Archaea

(Emmerlich  et  al.,  1999).  Além  disso,  proteínas  alvo  de  proteassomos  são  marcadas  com

ubiquitina, a qual parece estar presente neste protozoário como um gene de cópia única, o que o

distingue dos outros  eucariotos,  que possuem múltiplas cópias  desse gene (Emmerlich  et  al.,

2001).

Cerca de 30% dos trofozoítos apresentam uma protrusão ventral que emerge da região

central do disco adesivo. A observação desta estrutura revelou a presença de cisternas de retículo

endoplasmático,  muitas  vezes  formando  membranas  concêntricas  envolvendo  quantidades

variadas de grânulos de glicogênio, possivelmente em processo de degradação, além de vesículas

periféricas (Lanfredi-Rangel et al., 1999). 

A  flange  ventrolateral  é  uma  projeção  citoplasmática  maleável,  semelhante  a

lamelipódios,  localizada  entre  as  regiões  de  superfície  ventral  e  dorsal  e  que  se  ajusta  as

microvilosidades das células epiteliais durante a adesão (revisto por Adam, 2001).



Figura 3. Trofozoíto de Giardia em seção transversal com visualização do núcleo (N), retículo
endoplasmático (RE) e vesículas periféricas (VP). Componentes do disco ventral (DV), como a
área  nua  (AN),  crista  lateral  (CL)  e  flange  ventrolateral  (FVL)  são  demonstrados  nesta
micrografia  eletrônica.  Os  axonemas  dos  flagelos  (A)  originam-se  da  região  entre  os  dois
núcleos. Adaptado de Adam, 2001.



1.5. MECANISMOS DE DETOXIFICAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS EM Giardia

Apesar de não possuir mitocôndria, Giardia consome oxigênio e os produtos finais do seu

metabolismo de glicose são sensíveis às tensões de O2 presentes no lúmen intestinal. Em um

ambiente anaeróbico, etanol, alanina e dióxido de carbono (CO2) são formados em concentrações

equimolares. Contudo, quando o oxigênio é introduzido, o balanço de carbono é radicalmente

alterado.  A  produção  de  alanina  é  reduzida  em  cerca  de  90%  e  a  produção  de  acetato  é

simultaneamente aumentada em cerca de dez vezes. A concentração de CO2  é aproximadamente

duas vezes aumentada, mas a produção de etanol não é alterada (Paget et al., 1990). A capacidade

de respirar de alguns protozoários anaeróbicos sugere que eles são capazes de transferir elétrons

ao oxigênio como seu aceptor final. Contudo, seu metabolismo permanece fermentativo, mesmo

em condições aeróbicas. A utilização de O2 por Giardia lamblia não é afetada por inibidores de

respiração mitocondrial, mas bloqueada por flavo-antagonistas, inibidores de tiol e quelantes de

metal  (Weinbach  et  al.,  1980),  sugerindo  que  algumas  das  flavoproteínas,  tioproteínas  e

metaloproteínas podem usar O2 como aceptor de elétrons e gerar espécies reativas de oxigênio

neste parasito.

Os mecanismos de detoxificação de espécies oxidativas neste parasito incluem a atividade

citoplasmática de uma oxidase flavina-dependente (NADH oxidase), que reduz tetravalentemente

O2 em H2O, além de estar envolvida em mecanismos de resistência ao metronidazol de algumas

cepas,  que  expressam  altos  níveis  de  atividade  desta  enzima  (Ellis  et al.,  1993).  A

susceptibilidade  de  Giardia lamblia ao  oxigênio  também é  justificada  pela  presença  da  DT-

diaforase, uma enzima que tem sua atividade acompanhada pelo aumento intracelular de peróxido

de hidrogênio (Li & Wang, 2006). A NADH peroxidase, localizada na região transmembrana de

Giardia lamblia, catalisa a formação de água a partir de peróxidos (Brown et al., 1995).

Um  importante  mecanismo  de  proteção  contra  o  ambiente  hostil  ao  qual  Giardia  é

submetido  no  intestino  está  relacionado  a  um  ambiente  redutor  produzido  pelas  CRPs,  que

apresentam de  11  a  12% de  cisteína  e  são expressas  em  Giardia lamblia em concentrações

milimolares (Luján & Nash, 1994). A cisteína é o principal tiol de baixo peso molecular neste

parasito, mas baixos níveis de sulfito, ácido tioglicólico e coenzima A também foram observados,

enquanto que glutationa e seus intermediáros não foram detectados (Brown et al., 1993). Além

disso, subseqüente identificação de uma dissulfeto redutase (semelhante à tioredoxina redutase),



que utiliza cistina como aceptor primário de elétrons em Giardia, parece ser o maior sistema de

atividade redox tiol-dissulfeto contra o estresse oxidativo neste protozoário (Brown et al., 1996b).

Pesquisas  em  dados  de  base  genômicas  em  G.  lamblia revelaram  também  homólogos  de

tioredoxinas peroxidadses que, se expressadas, podem proteger organismos dos radicais livres de

oxigênio pela redução de peróxidos com os elétrons da tioredoxina (Wood et al., 2003).

Algumas das enzimas reconhecidamente envolvidas na detoxificação de radicais livres de

oxigênio,  como  a  superóxido  dismutase  (SOD),  que  dismuta  o  superóxido  em  peróxido  de

hidrogênio,  o  final  é  transformado  em água  pela  catalase,  não  estão  presentes  em  Giardia,

sugerindo a importância dos  grupamentos  tiol  na sobrevivência  deste  parasito  (Brown  et  al.,

1995).

Mais recentemente, Biagini e colaboradores (2001) descreveram o potencial antioxidante

do  piruvato  em  Giardia, transformando  não  enzimaticamente  superóxido  e  peróxido  de

hidrogênio em acetato e CO2.

Uma importante estratégia do parasito G. lamblia contra a defesa do hospedeiro durante a

colonização da mucosa intestinal se dá através da inibição da produção de óxido nítrico (NO)

pela NO sintase epitelial, por uma competição pela arginina, utilizada como fonte de energia pelo

parasito. O NO apresenta propriedades citostáticas contra Giardia e o bloqueio de sua produção,

conseqüentemente, permitirá a sua proliferação (Eckmann et al., 2000).

Morte  de  trofozoítos  de  Giardia  lamblia por  macrófagos  murinos  ativados  ocorreu

rapidamente in vitro (Fernandes & Asseruy, 1997), com 60% dos parasitos sendo eliminados em

cerca de 2 horas. Um inibidor de NO sintase, N-iminoetil-1-ornitina, protegeu os organismos. A

extrema sensibilidade deste parasito ao estresse nitrosativo é principalmente devida à interrupção

de funções da membrana plasmática, e perda da capacidade do consumo de O2 em associação

com a diminuição da atividade flagelar (Lloyd et al., 2003).

1.6. TRATAMENTO DA GIARDÍASE

1.6.1. Nitroimidazóis



Os  agentes  da  classe  dos  nitroimidazóis  utilizados  para  tratamento  de  infecções  por

Giardia incluem  o  metronidazol,  tinidazol,  ornidazol  e  secnidazol.  O  metronidazol  foi

primeiramente  relatado  para  o  tratamento  da  tricomoníase  (Durel  et  al.,  1960),  sendo

posteriormente indicado para uso terapêutico na giardíase (Darbon et al., 1962). Desde então, a

síntese  e  testes  biológicos  de  outros  compostos  nitroimidazóis  têm  sido  uma  crescente,

aumentando  o  arsenal  terapêutico  contra  protozoários  e  bactérias  anaeróbicas  (Scully,  1988;

Boreham, 1991; Upcroft  & Upcroft, 2001a; Harder,  2002). Estes fármacos possuem uma boa

absorção oral, bem como uma abrangente distribuição tecidual e metabolismo hepático (Raether

& Hänel, 2003).

Dos nitroimidazóis, o mecanismo de ação do metronidazol tem sido o mais amplamente

estudado.  A  ativação  da  droga  se  dá  através  da  redução  do  seu  grupo  nitro  pela  piruvato:

ferredoxina  oxidorredutase  (Townson  et  al.,  1994;  Samuelson,  1999),  e  um  gradiente

favorecendo o transporte intracelular do metronidazol é estabelecido por esta reação de redução.

A  atividade  antimicrobiana  deste  composto  reduzido  resulta  da  reatividade  e  dismutação  de

intermediários  instáveis,  que matam os trofozoítos através da interação com várias  moléculas

essenciais  como o RNA, DNA, proteínas e componentes de membrana,  resultando em danos

celulares irreversíveis (Müller, 1983; Docampo & Moreno, 1986; Smith et al., 1988; Freeman et

al., 1997). Além destes efeitos, o metronidazol inibe o consumo de O2 do trofozoíto, por agir

como um aceptor de elétrons alternativo (Paget et al., 1989). Apesar de este composto ser efetivo

contra trofozoítos de Giardia lamblia, ele se mostra ineficaz contra os cistos, provavelmente pela

dificuldade em ultrapassar a barreira imposta pela parede cística (Thompson et al., 1993).

Os efeitos colaterais relacionados ao uso do metronidazol incluem náuseas, dor de cabeça,

vertigem e gosto metálico na boca (Levi et al., 1977; Kavousi, 1979). Além disso, a inibição da

aldeído desidrogenase por esta droga pode causar o efeito antabuse (sensação de calor, rubor,

vômito e taquicardia), pela ingestão de álcool durante o período de tratamento (Gardner & Hill,

2001). Seu efeito mutagênico em bactérias e cancerígeno em camundongos e ratos em altas doses

por longos períodos tem sido relatado na literatura (Lindmark & Muller, 1976; Voogd, 1981),

bem como seu potencial carcinogênico em humanos, em longo prazo (Bendesky et al., 2002). O

uso prolongado deste fármaco, falhas no tratamento e má conduta terapêutica tem aumentado os

níveis de resistência clínica em pacientes parasitados por  Giardia lamblia.  Na França, mais de



20% dos casos de giardíase apresentam algum grau de resistência à droga (Lemeé et al., 2000;

Upcroft & Upcroft, 2001b).

Evidências  clínicas  em adultos  e  pacientes  pediátricos  têm  demonstrado  a  eficácia  e

segurança do tinidazol no tratamento contra a giardíase, podendo ser usado em casos onde houve

falhas no tratamento com o metronidazol (Escobedo & Cimerman, 2007).  Apesar dos efeitos

adversos  relatados  pelo uso deste  fármaco,  a  exemplo de gosto  amargo  na boca,  vertigem e

perturbações  intestinais,  estes  não  são  tão  comuns  como  os  causados  pela  utilização  do

metronidazol (Jokipii & Jokipii, 1979; 1982).

Um outro derivado dos 5-nitroimidazóis que é uma boa alternativa para o tratamento da

giardíase  é  o  ornidazol.  Apesar  dos  poucos  estudos  realizados,  este  fármaco  apresenta  uma

excelente  eficácia,  comparável  ao  tinidazol  (Jokipii  &  Jokipii,  1982;  Bassily  et  al.,  1987;

Kuzmicki & Jeske, 1994). Em um estudo in vitro, efeitos genotóxicos e citotóxicos causados pelo

ornidazol em culturas de sangue periférico humano foram sugeridos (López et al., 2003). Apesar

disso, efeitos colaterais raramente ocorrem em pacientes que fazem uso deste fármaco via oral

(Escobedo & Cimerman, 2007).

O  secnidazol  também  apresenta  uma  boa  eficácia  contra  a  giardíase,  sendo  rápida  e

completamente absorvido por via  oral.  Assim como o tinidazol e o ornidazol,  este composto

apresenta uma meia-vida longa (17-29 horas), o que permite a administração em dose única com

concomitante diminuição dos efeitos colaterias em relação ao metronidazol (Gillis & Wiseman,

1996).  Efeitos  adversos  têm sido  relatados,  a  maioria  notavelmente  relacionada  a  distúrbios

gastrointestinais (Gardner & Hill, 2001).

1.6.2. Quinacrina

A  quinacrina  é  um  derivado  de  acridina  que  foi  primeiro  introduzido  como  agente

antimalárico  em 1930.  Somente  em 1937 a  eficácia  deste  composto  foi  demonstrada  contra

Giardia. Por muitos anos a quinacrina foi a droga de escolha no tratamento da giardíase, sendo

substituída na década de 60 pelo metronidazol (Escobedo & Cimerman, 2007).

O mecanismo de ação deste fármaco no parasito não está completamente elucidado. A

diminuição  do consumo de oxigênio  pela interferência  com componentes  flavina de enzimas



como a NADH oxidase (Paget et al., 1989) e inibição da síntese de ácidos nucléicos pela ligação

ao DNA (Rivas  et al.,  2000) são proposições feitas  para o modo de ação desta droga.  Após

administração oral, a quinacrina é totalmente absorvida pelo trato intestinal, mesmo em pacientes

com diarréia severa. Sua meia-vida é longa, sendo vagarosamente excretado pelos tecidos. 

A toxicidade seletiva da quinacrina se deve ao fato de que a taxa de incorporação da droga

no parasito é maior do que nas células do hospedeiro (Thompson et al., 1993). Este fármaco é

eficaz contra cistos e também promove a redução do excistamento in vitro. Resistência induzida

em culturas por quinacrina tem sido demonstrada, estando relacionada a uma diminuição da taxa

de incorporação desta droga pelo protozoário (Upcroft et al., 1996). 

Efeitos colaterais deste fármaco incluem dor de cabeça, náusea, vômitos, gosto amargo na

boca e coloração amarelada ou alaranjada na pele e urina (Harris  et al., 2001). Outros efeitos

relatados são hemólise em pacientes com deficiência em glicose-6-fosfato desidrogenase, psicose

tóxica e exacerbação da psoríase (Gardner & Hill, 2001).

1.6.3. Furazolidona

Este derivado de nitrofurano foi descoberto em 1940, mas só em 1960 foi relatada sua

atividade contra Giardia lamblia (Webster, 1960). Sua eficácia é menor do que a do metronidazol

e quinacrina, porém sua grande vantagem consiste em sua formulação líquida, o que facilita a

administração desta droga, principalmente em crianças (Escobedo & Cimerman, 2007).

O mecanismo de ação da furazolidona consiste na redução do seu grupo nitro pela NADH

oxidase, cujos radicais citotóxicos causam danos aos componentes celulares, incluindo o DNA

(Brown  et al., 1996a). Resistência está relacionada à diminuição das taxas de incorporação da

droga pelo parasito e aumento dos níveis de enzimas com ciclagem tiol (Upcroft  et al., 1990;

Upcroft & Upcroft, 1993).

Cerca de 10% dos pacientes relatam sintomas gastrointestinais como náusea, vômitos e

diarréia. Podem também ocorrer reações semelhantes às causadas pelo dissulfiram após ingestão

de álcool (Gardner & Hill, 2001). Efeitos mutagênico em bactérias e carcinogênico em ratos e

camundongos têm sido relatados na litertura decorrentes do uso da furazolidona (Raipulis et al.,

2005). 



1.6.4 Benzimidazóis

Inicialmente reconhecidos como drogas antihelmínticas,  os benzimidazóis possuem um

amplo espectro de ação, inclusive contra alguns protozoários (Escobedo & Cimerman, 2007).

Dois  membros  dessa  classe  são  utlizados  no  tratamento  da  giardíase,  o  albendazol  e  o

mebendazol. Eles exercem seus efeitos pela ligação à  β-tubulina, inibindo a polimerização dos

microtúbulos  e  falhas  na  incorporação  de  glicose  também ocorrem  (Gardner  &  Hill,  2001).

Cacopardo  et  al.  (1995)  demonstraram que a  combinação  albendazol-metronidazol  foi  100%

eficaz em portadores de G. lamblia resistente ao metronidazol. Uma outra vantagem relacionada

ao uso do albendazol é a relativa falta de efeitos colaterais. A OMS recomenda que mulheres em

período gestacional só recebam tratamento com albendazol e mebendazol a partir do terceiro mês

de gestação (Escobedo & Cimerman, 2007).

1.6.5. Paromicina

A paromicina é um antibiótico aminoglicosídio que tem sido uma alternativa eficaz  e

menos tóxica para gestantes infectadas por Giardia e em caso de cepas resistentes (Hill, 1993). O

mecanismo  de  ação  proposto  para  este  fármaco  é  através  da  inibição  da  síntese  protéica,

interferindo  nas  subunidades  ribossomais  do  parasito,  que  possuem  tamanhos  e  seqüências

incomuns (Katiyar et al., 1994). 

Após administração oral, pouco da droga é absorvida pela circulação sistêmica, atingindo

altas concentrações no intestino. A maior parte da paromicina é excretada nas fezes. Em pessoas

com disfunção nos rins, este fármaco pode se acumular e causar toxicidade renal (Escobedo &

Cimerman, 2007).

1.6.6. Nitazoxanida



A  nitazoxanida  é  um  5-nitrotiazol  que  possui  amplo  espectro  de  ação,  apresentando

atividade contra bactérias, protozoários e helmintos. Estudos clínicos e in vitro têm confirmado a

eficácia da nitazoxanida e seu metabólito, a tizoxanida, no tratamento da giardíase. O mecanismo

de ação é semelhante à classe dos 5-nitroimidazóis, através do grupo nitro (Adagu et al., 2002). A

absorção e bioviabilidade desta droga são aumentadas pela administração conjunta com alimentos

(Stockis et al., 2002). Uma vez fracamente absorvido pelo trato gastrintestinal, dois terços deste

fármaco  são  expelidos  pelas  fezes  e  um  terço  pela  urina  (Broekhuysen  et  al.,  2000).  Ele

geralmente  é  bem  tolerado,  possuindo  poucos  efeitos  adversos,  geralmente  transtornos

gastrointestinais.

1.6.7 Bacitracina complexada a sais de zinco

Este fármaco é composto de dois agentes: a bacitracina, um antibiótico produzido pela

cepa Tracy-1 de  Bacillus subtilis, e zinco, que promove estabilidade a este composto. Efeitos

colaterias  da bacitracina complexada a sais de zinco foram notados somente em um pequeno

número de pacientes e incluem diarréia, náusea e desconforto abdominal. O uso prolongado desta

droga causa problemas nefrotóxicos e distúrbios gastrointestinais (Gardner & Hill, 2001). 

1.6.8. Necessidade de novas abordagens quimioterápicas

O emprego  indiscriminado,  condutas  terapêuticas  inapropriadas,  os  baixos  custos  e  a

facilidade de obtenção de determinados fármacos têm ocasionado resistência e feito com que em

muitas partes do mundo, drogas como a cloroquina, penicilina e a meticilina sejam novamente

utilizadas  no  tratamento  de  doenças  ocasionadas  por  Plasmodium  falciparum,  Streptococcus

pneumoniae e Staphylococcus aureus, respectivamente (Upcroft & Upcroft, 2001a).



Uma recente revisão do grupo dos Upcroft aponta a necessidade do desenvolvimento de

novas drogas  seguras,  eficientes  e de baixo custo para o tratamento não apenas da giardíase,

como também para a amebíase e outras protozooses (Wright et al., 2003). 

A busca de novos fármacos  para uso no combate  a  parasitoses  intestinais  vem sendo

considerável. No que concerne a giardíase, diferentes drogas têm sido utilizadas, mas nenhuma é

plenamente satisfatória, principalmente pela alta incidência de efeitos colaterais que justificam as

contra-indicações  e  ocorrência  significativa  de  falhas  no  tratamento.  Nesse  sentido,  é  de

fundamental  importância  à  realização  de  novas  pesquisas  em  estratégias  terapêuticas  para  a

giardíase, tornando-se uma área de desenvolvimento em potencial nos próximos anos (Escobedo

& Cimerman, 2007).



1.7. DISSULFIRAM: NOVOS POTENCIAIS TERAPÊUTICOS

O dissulfiram, ou tetraetiltiuram dissulfeto, tem sido usado por mais de meio século para

terapia  de  aversão  ao  álcool,  através  da  inibição  da  enzima  hepática  aldeído  desidrogenase

(ALDH)  (Sauna  et  al.,  2005).  Sua farmacocinética  tem sido extensivamente  estudada,  sendo

considerada pela FDA e OMS uma droga segura e eficaz. Nesta última década numerosos relatos

vêm sugerindo a utilização deste fármaco no tratamento do câncer e infecções fúngicas (Sauna et

al.,  2005).  A reversão  do fenótipo  MDR (Resistência  a  Múltiplas  Drogas)  pela  inibição  dos

transportadores ABC, através de sua ligação com um de seus membros, a P-glicoproteína (Pgp)

(Loo  & Clarke,  2000;  Sauna  et  al.,  2004),  e  seus  poucos  efeitos  colaterias,  mesmo em uso

prolongado (Brewer, 1984; Chick, 1999; Brar et al., 2004) fazem do dissulfiram uma droga com

múltiplos alvos terapêuticos em potencial.

Recentes estudos do mecanismo pelo qual o dissulfiram exerce seus efeitos anti-álcool

tem fornecido evidências para a formação de um intermediário reativo que é um potente agente

carbamilante para grupos sulfidrila (Madan et al., 1995). No organismo, esta droga é rapidamente

e completamente reduzida a dietilditiocarbamato (DETC) (Cobby  et al., 1977), um conhecido

inibidor de Cu-Zn superóxido dismutase (SOD) (Guzik et al., 2005) e que forma conjugados com

a  N-acetilcisteína (NAC) (Hu  et al., 1997). O DETC já teve sua atividade relatada para vários

protozoários  parasitas,  a  exemplo  de  Trichomonas  vaginalis,  Trypanosoma  cruzi e  algumas

espécies do gênero Plasmodium (Giulivi et al., 1988; Bouma et al., 1998; Deharo et al., 2003).



2. JUSTIFICATIVA

O  protozoário  microaerófilo  Giardia  lamblia  possui  uma  larga  distribuição  mundial,

causando síndrome da má absorção, perturbações intestinais, com dores abdominais, eliminação

de fezes diarréicas e eventualmente esteatorréia. Artrite reativa também tem sido relacionada ao

parasitismo por G. Lamblia. (Woo & Panayi, 1984; Hill Gaston & Lillicrap, 2003). Vários relatos

têm associado a prevalência de doenças infecciosas intestinais e status nutricional afetando ainda

mais a função cognitiva, aproveitamento escolar e desenvolvimento físico de crianças (Olness,

2003). 

Em países em desenvolvimento, cerca de 3 bilhões de pessoas vivem em ambientes com

falta de saneamento básico, o que aumenta as taxas de prevalência nestes locais, chegando em

torno de 30%, sugerindo que existam perto de 1 bilhão de casos de giardíase (OMS, 1998 apud

Wright  et al., 2003), contribuindo para os 2,1 milhões de mortes anuais por doenças diarréicas

(OMS, 2002). Em 2004, Giardia foi inclusa na Iniciativa de Doenças Negligenciadas pela OMS,

devido à sua estreita relação com condições sócio-econômicas (Savioli et al., 2006).

Doenças  diarréicas  são  a  causa  principal  de  morbidade  na  maioria  dos  países  em

desenvolvimento (Pimentel  et al., 2007). A este respeito, o advento de novas drogas seguras e

eficazes na terapia contra a giardíase, aliado a programas preventivos em regiões endêmicas para

esta  doença,  poderiam reduzir  consideravelmente  os  custos  com o tratamento  (Savioli  et  al.,

2006).  Os  impactos  sócio-econômicos  oriundos  de  políticas  que  promovem a  saúde  pública

incluem uma melhor formação de recursos humanos, pela melhora do desenvolvimento cognitivo

de crianças,  com concomitante aumento na geração de postos de trabalho. Por conseqüência,

haveria uma melhora na qualidade de vida da população.



3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Nosso  trabalho  tem  como  objetivo  geral  o  estudo  do  mecanismo  de  ação  do

dietilditiocarbamato (DETC) em trofozoítos de Giardia lamblia, objetivando uma maior eficácia

no tratamento e/ou diminuição dos efeitos colaterais no tratamento contra a giardíase.

3.2. Objetivos específicos

1) Determinação da suscetibilidade parasitária (IC50) através de ensaios de proliferação.

2) Determinação da citotoxicidade em culturas de esplenócitos.

3)  Avaliação  dos  danos  oxidativos  celulares,  por  quantificação  bioquímica  da  peroxidação

lipídica induzida pelo DETC.

4) Quantificação colorimétrica de tióis totais em trofozoítos de Giardia lamblia.

5)  Análise  por  microscopia  para  localização  da  expressão  de  tióis  totais  em  trofozoítos  de

Giardia lamblia, através de sonda fluorescente.

6) Detecção de radicais livres em trofozoítos de Giardia lamblia, pelo uso de sonda fluorescente.

7) Elucidação dos efeitos microbicidas do fármaco por microscopia eletrônica de transmissão,

para a observação da ultraestrutura celular do parasito, possivelmente permitindo a compreensão

do modo de ação do composto.



4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Animais

Camundongos Balb/C, fêmeas (4-6 semanas) foram criados e mantidos com água e ração

comercial balanceada ad libitum no biotério do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM –

FIOCRUZ).  O projeto foi  submetido e aprovado pelo Comitê de Ética Animal do CPqGM –

FIOCRUZ.

4.2. Cultivo de Giardia lamblia

A cepa de G. lamblia a ser utilizada neste trabalho foi gentilmente cedida pelo Profa. Dra.

Frances D. Gillin, do Departamento de Patologia da Universidade da Califórnia em San Diego. 

Trofozoítos  da  cepa  WB  são  axenicamente  cultivados  em  tubos  cônicos  de  vidro

(aproximadamente  10  mL),  em  meio  TYI-S-33  suplementado  com  bile  bovina  e  10%

(volume/volume) de soro bovino inativado a 56°C por uma hora (Keister, 1983), à temperatura de

37°C, em atmosfera de CO2 a 5%, por 48 a 72 horas. 

O meio TYI-S-33 é preparado com a seguinte composição: 19,5 mg/mL de caseína, 10,5

mg/mL de extrato de levedura, 10 mg/mL de dextrose, 2 mg/mL de cloreto de sódio, 0,6 mg/mL

de fosfato de potássio monobásico, 1 mg/mL de fosfato de potássio dibásico, 2 mg/mL de L-

cisteína, 1 mg/mL de bile bovina e 0,2 mg/mL de ácido ascórbico. O pH é ajustado a 7,2 com

hidróxido de sódio 1N. O meio é esterilizado em filtro a vácuo com membrana filtrante de 0,22

µm (Millipore) de porosidade.

4.3. Ensaios de inibição

Inóculos de 1 a 2 x 105 trofozoítos de Giardia foram incubados a 37°C em placas de 24

poços em presença ou ausência de diferentes concentrações de DETC e/ou metronidazol, por 24

horas.  O  crescimento  das  culturas  foi  avaliado  pela  observação  em microscópio  invertido  e

quantificado pelo método colorimétrico de Busatti & Gomes (2007).

4.4. Avaliação da citotoxicidade em linfócitos



Inóculos de 1 x 106 esplenócitos retirados de camundongos Balb/C foram incubados em

meio  RPMI  completo,  suplementado  com  10%  de  soro  fetal  bovino  e  10  µL  de  [3H]-

timidina/poço, de forma a obter uma concentração de 1 µCi/poço, em presença ou ausência do

fármaco. Após 24 horas, as células foram coletadas para contagem de radioatividade incorporada

através do contador β Matrix 9600.

4.5. Detecção de tióis totais

Inóculos de 2 x 104 trofozoítos de Giardia foram incubados a 37°C em tubos de 15 mL

por 60-72 horas e posteriormente tratados em presença ou ausência de DETC e/ou metronidazol.

Em seguida es células foram centrifugadas a 500 X g por 10 minutos e ressuspendidas em tampão

tris-HCl 30 mM com EDTA 3 mM, pH 8,2. A 20 µL da amostra foram adicionados 75 µL do

mesmo tampão, 25 µL do reagente DTNB e 400 µL de metanol, sendo após centrifugado a 1500

X g por 5 minutos e o sobrenadante lido em espectrofotômetro a 412 nm.

4.6. Lipoperoxidação

Trofozoítos cultivados como descrito acima foram tratados em presença ou ausência de

DETC e/ou N-acetilcisteína (NAC). Os parasitos foram lavados duas vezes por centrifugação a

500 X g por 10 minutos em salina tamponada com fosfato (PBS), pH 7,2. Após centrifugação,

200  µL de  0,1% de  ácido  tiobarbitúrico  (TBA)  foram adicionados  a  200  µL de  células  em

suspensão  e  incubados  a  100°C por  3  horas.  A  produção  de  substâncias  reativas  ao  ácido

tiobarbitúrico (TBARS) foi medida a 532 nm e a absorbância foi comparada ao padrão obtido

usando 0.1% TBA e PBS, à proporção de 1:1.

4.7. Microscopia de fluorescência para detecção de espécies reativas

Trofozoítos cultivados como descrito acima foram tratados em presença ou ausência de

DETC. Em seguida as células foram lavadas em tampão HBSS/Ca/Mg, pH 7,2 por centrifugação

a 500 X g por 10 minutos e incubadas por 30 minutos em 1 mL do mesmo tampão contendo 25

µM da sonda 5'-  (6')- carboxi 2',7'-diclorodihidrofluoresceína diacetato (H2DCFDA, Molecular



Probes). Após o período de incubação, os trofozoítos foram lavados três vezes,  montados em

lâminas e observados ao microscópio de fluorescência.

4.8. Microscopia de fluorescência para detecção de grupos tiol

Trofozoítos foram fixados por 30 min a 4˚C em 1% paraformaldeído em 0,1 M de tampão

cacodilato de sódio, pH 7,2. Para a adesão dos trofozoítos, as lamínulas foram lavadas com extran

neutro, submersas em etanol 70% e secas sem contato manual. Foram colocadas em placas de

Petri de 11 cm de diâmetro e recobertas com solução de 0,1 % de poli-L-lisina em PBS, pH 7,2,

por 10 minutos. Retirado o excesso desta solução, as lamínulas foram secas em estufa a 37 °C,

lavadas em água destilada e, novamente, secas. As células aderidas por 30 minutos às lamínulas

foram incubadas em 50 µM de o-phthaldialdeído (OPA) em PBS, por 12 horas a 4°C. Após este

tempo, as células passaram por sucessivas lavagens, sendo montadas em lâminas com N-propil-

galato e observadas no microscópio de fluorescência.

4.9. Microscopia eletrônica de transmissão (MET)

Após o tratamento com as drogas, as células foram fixadas em 2,5% de glutaraldeido, 4%

de paraformaldeído, 4% de sacarose em tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2 durante 60

minutos à temperatura ambiente. Após a fixação, as células foram lavadas no mesmo tampão e

pós-fixadas em solução de 1% de tetróxido de ósmio, 0,8% de ferrocianeto de potássio e 5mM de

cloreto  de  cálcio  neste  tampão.  Em  seguida  os  parasitos  foram  lavados,  desidratados  em

concentrações crescentes de acetona e infiltrados em resina epoxi Polybed (Polysciences). Após

polimerização por 48 hs a 60°C, cortes ultrafinos foram coletados em grades de cobre de malha

400 e contrastados em 5% de acetato de uranila e 15% de citrato de chumbo. As grades são

observadas ao microscópio eletrônico de transmissão Zeiss EM 109 a 80kV. 

4.10. Análise estatística

Os dados obtidos estão representados como a média ± desvio padrão da média e foram

analisados estatisticamente pelos testes t de Student ou ANOVA e pós-teste de Tukey com nível



de significância  de  p <  0,05.  Todos  os  experimentos  foram realizados  com pelo  menos três

repetições independentes.

5. RESULTADOS

5.1. Efeito inibitório do DETC na proliferação de trofozoítos de G. lamblia

Para avaliar a atividade inibitória do DETC na proliferação celular de  G. lamblia, nós

realizamos experimentos de dose-resposta, com concentrações de 5, 10, 25, 50 e 100 µM, por 24

horas.  O  DETC  diminuiu  significativamente  a  proliferação  dos  trofozoítos,  não  havendo

diferença significativa entre as concentrações utilizadas, presumivelmente por uma ausência de

efeito giardicida dose-dependente nestas concentrações (Fig. 4A). O valor de IC50  do DETC foi

aproximadamente de 2,0 µM, o que demonstra  a efetividade do DETC contra  trofozoítos de

Giardia lamblia in vitro,  tendo seu efeito comparado ao metronidazol, com valores de IC50  em

torno de 1,5 µM. Apesar de discreto, aparentemente há uma relação de dose-dependência para o

efeito inibitório do metronidazol neste parasito nas concentrações utilizadas (Fig. 4B).
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Figura  4.  Avaliação  da  suscetibilidade  parasitária  através  de  ensaios  de  proliferação
celular. Trofozoítos  de  Giardia  lamblia  expostos  a  diferentes  concentrações  de  DETC  e
metronidazol. (A) Após 24 horas de incubação, houve uma diferença estatisticamente significante
entre o controle e as células tratadas com DETC, porém o efeito não foi dose-dependente nas
concentrações testadas.  (B)  Em células tratadas com o metronidazol, observamos uma inibição
significativa  do  crescimento  em comparação  com as  células  tratadas  com 0,1% de  DMSO,
havendo uma redução dose-dependente discreta na proliferação entre 5 25 µM de concentração
da droga. (*, p < 0,001).



5.2. Efeito da associação do DETC com o metronidazol em trofozoítos de Giardia lamblia

Após  a  determinação  da  concentração  inibitória  do  DETC  e  metronidazol  neste

protozoário, nós avaliamos a associação de ambas as drogas para verificar um possível efeito

sinergístico em trofozoítos de G. lamblia. Em células tratadas com 1 µM de DETC por 24 horas,

não houve uma inibição significativa do crescimento, bem como em parasitos tratados com 1 µM

de metronidazol, nas mesmas condições (Fig. 5). Quando nós fizemos as associações do DETC

com  o  metronidazol,  em  diferentes  concentrações  de  ambas  e  em  um  mesmo  período  de

incubação,  verificamos  que  há  uma diferença  estatisticamente  significante  entre  o  controle  e

algumas combinações, especialmente quando a concentração do metronidazol está acima de 0,5

µM, o que não ocorre quando comparamos estas combinações com o DETC ou metronidazol

isoladamente (Fig.  5). Estes resultados sugerem que não há um efeito sinergístico entre estes

compostos em trofozoítos de Giardia lamblia nas concentrações utilizadas, já que os valores de

IC50 de ambas as drogas se encontram próximos aos valores empregados experimentalmente neste

estudo. 
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Figura 5. Avaliação de possível sinergismo entre DETC e metronidazol sobre trofozoítos de
G. lamblia.  As células foram incubadas com ambas as drogas  em diferentes  combinações ou
isoladamente, por 24 horas. Houve uma inibição estatisticamente significante (*p < 0,05; **, p <



0,01) da proliferação celular em parasitos tratados com concentrações mais elevadas de ambas as
drogas, porém os resultados não indicam efeito sinergístico desta associação.



5.3. Avaliação da citotoxicidade em esplenócitos in vitro

Com o objetivo de investigar os efeitos citotóxicos do DETC em culturas de esplenócitos,

nós realizamos a extração do baço de camundongos BALB/c para avaliarmos a incorporação de

timidina tritiada por essas células, em um período de 24 horas. Em esplenócitos tratados com

DETC, verificamos uma diminuição na incorporação de timidina à medida que aumentamos a sua

concentração, o que nos indica uma relação de dose-dependência (Fig. 6A). O valor de IC50 para

este composto em esplenócitos foi cerca de 217 µM, muito acima dos valores encontrados para

seu efeito giardicida. O metronidazol não causou citotoxicidade em esplenócitos (Fig. 6B) nas

mesmas concentrações utilizadas para o DETC, sugerindo que estas células são menos suscetíveis

à  ação  do  5-nitroimidazol  em  comparação  ao  tiocomposto.  Embora  este  seja  um  resultado

desfavorável,  a concentração em que o DETC causa seu efeito citotóxico em células do baço

difere significativamente do utilizado para ser efetivo contra trofozoítos de Giardia lamblia.
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Figura 6. Determinação da citotoxicidade em culturas de esplenócitos.  Células do baço de
camundongos Balb/C foram tratadas com DETC (A) ou metronidazol (B), por 24 horas. Houve
uma redução da taxa de proliferação dos esplenócitos tratados com DETC, indicada pela redução
da  incorporação  de  timidina  com  o  aumento  da  concentração  da  droga.  (*  p <  0,05).  O
metronidazol não reduziu a incorporação de timidina destas células, nas mesmas concentrações. 



5.4. Detecção de tióis livres em trofozoítos de Giardia lamblia

Para  verificar  os  possíveis  efeitos  causados  pelo  DETC neste  parasito,  testamos  se  a

atividade giardicida desta substância está associada com o conteúdo dos tióis livres através da

detecção pela sonda fluorescente o-phthaldialdeído (OPA), que se liga seletivamente a grupos tiol

em  presença  de  grupamentos  amino.  Em  parasitos  controle  foi  observada  uma  marcação

homogênea, um pouco mais intensa na região anterior de algumas células (Fig. 7A). Em parasitos

tratados com DETC a 200 µM por 24 horas, algumas células apresentavam uma marcação com

intensidade  menor  ou  ausente  em  comparação  ao  controle,  indicando  que  o  DETC  está

bloqueando os tióis da célula (Fig. 7C). Este resultado indica a participação dos tióis livres no

efeito giardicida do composto.

                          

Figura 7. Análise do conteúdo de tióis livres em trofozoítos de G. lamblia. Detecção de grupos
sulfidrila através da sonda fluorescente  orto-phthaldialdeído (OPA – A e C). Células controle
apresentam uma  marcação  homogênea,  um pouco  mais  intensa  na  região  anterior  de  alguns
trofozoítos  (A). Trofozoítos de  Giardia lamblia tratados com 200  µM de DETC por 24 horas,
apresentando  uma fraca  marcação  (C) em relação  ao  controle.  Visualização  das  células  por
microscopia de contraste de fase (B e D). 



5.5. Determinação de tióis totais em trofozoítos de Giardia lamblia

Com o objetivo de detectar as concentrações totais de grupos tiol presentes neste parasito,

foi utilizado o reagente de Ellman (1959), que determina quantitativamente grupos sulfidrila em

amostras biológicas. Após 2 horas de incubação com 100 µM de DETC, foi possível observar um

decréscimo do conteúdo de grupamentos  tiol  totais em comparação ao controle,  apesar  desta

diferença  não  ser  estatisticamente  significante  (Fig.  8).  O  metronidazol  nas  mesmas

concentrações  não  levou  à  diminuição  destes  grupos  sulfidrila,  com  níveis  de  detecção

comparáveis aos do controle. Quando as células foram incubadas com a associação de ambos,

observamos  uma  diminuição  da  expressão  de  grupamentos  tiol,  porém  houve  um  discreto

aumento em comparação ao DETC. Estes resultados sugerem que o DETC diminui a capacidade

antioxidante de  G. lamblia através do decréscimo da expressão de grupos tiol presentes neste

parasito, não havendo efeitos aditivos ou sinergísticos entre os compostos. 

0.000

0.025

0.050

0.075

0.100

0.125

0.150

0.175
Controle

0,1% DMSO

100 µM DETC

100 µM Mtz

100 µM DETC + 100 µM Mtz

A
b
s
. 
4
1
2
 n
m

Figura 8. Quantificação dos grupos sulfidrila em trofozoítos de Giardia lamblia. Houve uma
diminuição dos níveis de tióis totais em células tratadas com 100 µM de DETC por 2 horas em
relação ao controle, porém esta redução não foi estatisticamente significante (p > 0,05). Parasitos
tratados  com metronidazol  apresentaram valores  semelhantes  ao controle  e  a  combinação  do
DETC com o metronidazol levou a um discreto aumento dos níveis de tióis livres em comparação
ao DETC.



5.6.  Avaliação  da  participação  dos  grupamentos  tiol  na  proliferação  de  trofozoítos  de

Giardia lamblia

Após a determinação dos tióis livres, nós avaliamos a participação destes grupamentos na

proliferação de trofozoítos de Giardia lamblia in vitro. Em células tratadas com 25 µM de DETC

por 24 horas, observamos um decréscimo na proliferação celular em relação às células controle

(Fig.  9).  A  adição  de  25  µM  de  N-acetilcisteína  (NAC)  no  meio  de  cultura  não  afetou  a

proliferação do parasito in vitro. A incubação das células com DETC e NAC, ambos a 25 µM,

levou à reversão parcial do efeito giardicida do DETC, aumentando discretamente à medida que

elevamos a concentração do NAC (Fig. 9). Estes dados indicam que o efeito do DETC nestas

células está associado, ao menos parcialmente, com os grupamentos tiol presentes neste parasito,

porém outros  mecanismos podem estar  envolvidos,  já  que a  NAC não foi  capaz  de reverter

totalmente os efeitos causados pelo DETC.

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4
Controle

25 µM DETC

25 µM NAC

25 µM DETC + 25 µM NAC

25 µM DETC + 50 µM NAC

25 µM DETC + 75 µM NAC

*

A
b
s
. 
6
5
5
 n
m

Figura  9.  Efeitos  do  DETC na  proliferação  de  trofozoítos  de  Giardia em  presença  ou
ausência de N-acetilcisteína (NAC). Células tratadas com 25 µM de DETC apresentaram uma
redução na proliferação em comparação ao controle (*, p < 0,05). Quando associamos o NAC ao
DETC em diferentes proporções há uma reversão parcial do efeito inibitório do DETC.



5.7. Quantificação de lipoperóxidos em trofozoítos de Giardia lamblia

Com a observação de que o DETC é capaz de diminuir os níveis de tióis livres neste

parasito  e  por  conseqüência  a  sua  capacidade  antioxidante,  decidimos  verificar  os  danos

oxidativos  celulares  através  da  quantificação  bioquímica  da  peroxidação  lipídica  através  da

detecção de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico.  Em células tratadas com 200 µM de

DETC  por  4  horas,  houve  um  aumento  significativo  desta  lipoperoxidação  (Fig.  10A).  A

associação do DETC com a NAC foi capaz de reverter a lipoperoxidação causada pelo DETC

(Fig.  10B).  Estes dados sugerem que o DETC está elevando o estresse oxidativo, sendo este

efeito  modulado  por  cisteína,  possivelmente  pela  interação  destas  duas  moléculas  com

conseqüente inibição da atividade do DETC.
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Figura 10. Avaliação da peroxidação lipídica pela detecção de substancias reativas ao ácido
tiobarbitúrico em trofozoítos de Giardia lamblia. (A) Células tratadas com 200 µM de DETC
por  4  horas  apresentaram  um  aumento  significativo  da  peroxidação  lipídica  em  relação  ao
controle (t de Student, * p < 0,001).  (B) Houve uma reversão dos efeitos do DETC quando foi
realizado o co-tratamento com a NAC, em parasitos tratados por 2 horas (** p < 0,05).



5.8. Detecção de espécies reativas em trofozoítos de Giardia lamblia

Como  um  dos  efeitos  do  DETC  é  o  aumento  dos  danos  oxidativos  celulares  em

trofozoítos de  Giardia, resolvemos em seguida avaliar a produção espécies reativas através da

sonda  fluorescente  5'-  (6')-  carboxi  2',7'-diclorodihidrofluoresceína  diacetato  (H2DCFDA,

Molecular Probes), que é permeável à membrana celular, se tornando impermeável no espaço

intracelular quando se liga a espécies reativas de oxigênio, emitindo fluorescência. A maioria das

células  controle  estavam viáveis,  com grande  motilidade ou aderidas  à  lâmina de vidro,  não

apresentando marcação para a sonda (Fig.  11A - B). Os trofozoítos tratados com 100 µM de

DETC por 1 hora se encontravam menos móveis e com alterações morfológicas na superfície

celular.  Nestas  células  observou-se  uma  marcação  homogênea  (Fig.  11C),  um  pouco  mais

pronunciada  em regiões  de protuberância  membranosa,  conhecidas  como “blebs” (Fig.  11D).

Assim como no controle, as células tratadas com 200 µM de DETC por 1 hora não apresentaram

marcação para a sonda. Isto provavelmente se deve ao fato de que a grande maioria destas células

já estavam mortas, não sendo possível a detecção da sonda intracelularmente (Fig. 11E - F).



              

Figura 11. Microscopia de fluorescência (A ,C ,E) e contraste de fase (B, D ,F) para detecção
de espécies  reativas em trofozoítos de  Giardia.  A sonda fluorescente  5'-  (6')-  carboxi 2',7'-
diclorodihidrofluoresceína diacetato (H2DCFDA) foi utilizada para detecção de espécies reativas
neste parasito. Células controle não apresentaram marcação. (A e B) O tratamento com 100 µM
de  DETC por  1  hora  levou  ao  aparecimento  de  células  com  alterações  morfológicas  (D)  e
marcadas com a sonda fluorescente (C). Trofozoítos tratados com 200 µM de DETC por 1 hora
não apresentaram marcação com H2DCFDA (E), possivelmente porque estas já estavam mortos
(F).



5.9. Avaliação ultraestrutural dos efeitos do DETC

Para entender melhor os efeitos do DETC em trofozoítos de G. lamblia, nós incubamos as

células  em  presença  ou  ausência  de  200  µM  desta  substância  por  24  horas  e  depois  de

processadas, foram visualizadas em MET. As células controle apresentavam-se íntegras com uma

grande quantidade de partículas de glicogênio e cisternas de retículo endoplasmático distribuída

pelo  citoplasma  (Fig.  12A).  Vesículas  periféricas  foram observadas  subjacentes  à  membrana

plasmática (Fig. 12B). Nestas células também podemos verificar em corte transversal estruturas

do citoesqueleto, como os axonemas dos flagelos, o funis (Fig. 12C) e o disco adesivo (Fig. 12D).

Os  núcleos,  presentes  na  região  anterior  dos  parasitos,  encontravam-se  homogêneos,  bem

delimitados pela membrana nuclear (Fig. 12D). Em parasitos tratados com DETC, mais de 50%

das células  apresentavam-se com alto grau de extração  citoplasmática,  inclusive do conteúdo

nuclear  (Fig.  13A).  Prováveis  processos autofágicos também foram verificados neste  parasito

(Fig.  13B),  sugerido  pela  presença  de  estruturas  virguliformes  ou  com  dupla  membrana

circunscrevendo  porções  citoplasmáticas.  Possível  participação  do  retículo  endoplasmático  é

sugerida, já que este se encontrava dilatado e próximo às vesículas (Fig. 13C), que também se

apresentaram  maiores  e  menos  numerosas  do  que  no  controle,  sugerindo  a  ocorrência  de

confluência das mesmas (Fig. 13D).



        

Figura 12. Análise ultraestrutural  de trofozoítos  de  Giardia lamblia.  (A)  Células controle
apresentando  citoplasma  homogêneo,  com  grânulos  de  glicogêneo  (assinalado  por  círculos
brancos) e retículo endoplasmático (setas). Em (B), visualizamos as vesículas periféricas (*) na
região  dorsal  da  célula.  (C)  Estruturas  do  citoesqueleto,  como  os  axonemas  dos  flagelos
(assinalados por círculos pontilhados) e o corpo funis (setas). Em  (D), observamos células em
corte longitudinal apresentando núcleos (N) e o disco adesivo (seta).



        

Figura  13.  Análise  ultraestrtural  de  trofozoítos  de  G.  lamblia tratados  com DETC.  (A)
Células tratadas com 200 µM de DETC por 24 horas apresentando reduzida eletrondensidade de
citoplasma e  nucleoplasma, em comparação às células controle (Fig. 12).  (B) Visualização de
vesículas virguliformes ou com dupla membrana (assinaladas por círculos), sugerindo possíveis
processos autofágicos. Em (C), observamos este mesmo processo, com provável participação do
retículo endoplasmático, que se encontra mais dilatado quando comparado ao controle. Em (D),
visualizamos  uma  célula  apresentando  grande  compartimento  alongado,  presumivelmente
formado pela fusão homofílica das vesículas periféricas.



6. DISCUSSÃO

A elucidação dos efeitos do DETC, um conhecido inibidor de SOD, é de importância

fundamental  para  o  esclarecimento  dos  mecanismos  de  ação  envolvidos  em  sua  atividade

giardicida, já que a ausência de SOD em Giardia nos permite evidenciar a existência de efeitos

independentes desta enzima, produzidos pela ação do DETC em protozoários parasitas.

Apesar  de  ser  efetivo  contra  trofozoítos  de  Giardia  lamblia  in  vitro,  a inibição  da

proliferação  celular  pelo  DETC  aparentemente  não  é  dose-dependente.  Uma  das  possíveis

explicações  para  este  fato  é  que  esta  substância  pode  ser  oxidada  de  forma  muito  rápida,

principalmente  em  soluções,  perdendo  parte  da  sua  atividade.  Outra  possibilidade  é  que  o

composto atue sobre um limitado “pool” de resíduos de cisteína,  assim o efeito atingiria  um

plateau ao reagir com os grupos SH disponíveis. A manipulação deste composto precisa ser feita

com presteza, evitando sua exposição ao ar e/ou aumento da temperatura. Embora seja uma droga

relativamente instável, seu efeito giardicida é bastante satisfatório, com níveis comparáveis ao do

metronidazol in vitro. 

O dissulfiram, medicamento utilizado no tratamento contra o alcoolismo, age como um

inibidor irreversível  da enzima aldeído desidrogenase (ALDH) (Brien & Loomis,  1985).  Este

fármaco sofre rápida redução enzimática no sangue pela glutationa redutase (Strömme, 1963;

Cobby  et  al.,  1977),  mas pode também ser  reduzido de forma não enzimática pela albumina

(Agarwal  et al.,  1983).  Subseqüentemente,  DETC é metabolisado por tiol metiltransferase ou

tiopurina metiltransferase a DETC-Me (Gessner & Jakubowski, 1972; Glauser  et al., 1993; Lill

et al.,  1996), que sofre oxidação principalmente pelo citocromo P-450, com uma contribuição

minoritária  de  flavina  monooxigenases  (Johansson  et  al.,  1989).  Os metabólitos  oxidados do

dissulfiram têm sido descritos como potentes inibidores da ALDH, através da carbamilação de

um grupo tiol crítico no sítio ativo da enzima (Jin et al., 1994; Tonkin et al., 2003). 

Por  ser  reduzido  rapidamente  in  vivo a  DETC,  o  dissulfiram se  torna  uma poderosa

ferramenta quimioterápica no tratamento contra a giardíase. Este fármaco já foi testado in vitro e

in vivo contra Giardia lamblia (Nash & Rice, 1998), com resultados semelhantes aos encontrados

neste estudo para o DETC com trofozoítos in vitro.

Quando analisamos a associação  do DETC com o metronidazol,  verificamos  que não

houve um efeito sinergístico entre estas duas drogas. Em Entamoeba histolytica, o metronidazol é



capaz  de  se  ligar  covalentemente  a  algumas  proteínas  específicas,  incluindo  superóxido

dismutase  e  tioredoxina  redutase,  esta  última  sendo  uma  das  responsáveis  pela  ativação  do

metronidazol neste protozoário através da redução do grupo nitro (Leitsch  et al., 2007). Além

disso, os níveis de cisteína são reduzidos com a adição do metronidazol,  provavelmente pela

reação desta droga com os grupos sulfidrila acessíveis neste parasito (Leitsch et al., 2007). Como

a tioredoxina redutase é uma enzima muito comum, é provável que processos similares ocorram

em  outros  organismos  procarióticos  e/ou  eucarióticos.  Nesse  sentido,  o  efeito  giardicida  do

DETC e metronidazol pode estar  associado à competição de ambas as drogas  pelos mesmos

mecanismos  de  ativação  em  Giardia  lamblia,  que  apresenta  uma  enzima  semelhante  à

tioredoxina redutase,  a dissulfeto redutase (Brown  et al., 1996b) e proteínas ricas em cisteína

(Luján & Nash, 1994). Em Trichomonas vaginalis,  Entamoeba histolytica e  Giardia lamblia, o

mecanismo  deste  5-nitroimidazol  está  relacionado  à  sua  redução  pela  piruvato:ferredoxina

oxidorredutase a radicais citotóxicos que levam a danos irreversíveis e morte celular (Müller,

1986).  Apesar  disso,  resistência  ao  metronidazol  em  E.  histolytica pode  ser  atribuída  à

diminuição  de  enzimas  antioxidantes,  como  peroxiredoxina  (Wassmann  et  al.,  1999)  e

superóxido  dismutase  (Samarawickrema  et  al.,  1997),  assim  como  em  G.  lamblia,  onde  o

aumento  da  atividade  da  enzima  NADH  oxidase  tem  sido  associado  a  cepas  resistentes  ao

metronidazol (Ellis et al., 1993).

Alguns  trabalhos  têm  desencorajado  a  utilização  do  dissulfiram  e  metronidazol  em

associação, principalmente pelo acúmulo de acetaldeído causado pela inibição da enzima ALDH

por estes fármacos (Gardner & Hill, 2001) em pacientes que fazem ingestão de álcool, levando ao

efeito “antabuse” (sensação de calor, náusea, vômitos e taquicardia) (Finegold, 1980; Edwards et

al., 1986; Krulewitch, 2003). A utilização destas duas drogas em conjunto poderia potencializar

este  efeito,  além  de  causar  em  alguns  pacientes  reações  psicóticas,  conforme  alertado  pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em seu bulário eletrônico.

Quando  analisamos  a  incorporação  de  timidina  por  células  do  baço  na  presença  de

diferentes concentrações de DETC ou metronidazol, observamos que não houve uma diferença

significativa nos níveis de incorporação entre as células controle e tratadas com o metronidazol.

No entanto, o DETC apresentou atividade citotóxica dose-dependente nas concentrações acima

de 111 µM. Apesar disso, o valor de IC50 encontrado para trofozoítos de Giardia (i.e. 2 µM) está

muito abaixo dos níveis que causam citotoxicidade nestas células de mamíferos.



A  farmacocinética  e  os  efeitos  colaterais  do  dissulfiram  têm  sido  extensivamente

estudados, gerando dados para a elaboração de formulações e regimes terapêuticos apropriados.

Sua biodisponibilidade é maior que 80% após administração oral e a eliminação do dissulfiram e

seus metabólitos é um processo lento. Aproximadamente 20% da droga permanece no corpo após

1 a 2 semanas (Ellenhorn  et al., 1997  apud Sauna  et al., 2005). Apesar de ser recomendado o

monitoramento de pacientes  que usam altas doses do dissulfiram (acima de 250 mg por dia)

(Fuller & Gordis, 2004), existem poucos efeitos colaterais associados com longos períodos de

tratamento.  Hepatoxicidade  é  a  causa  mais  comum de  preocupações  durante  a  utilização  do

dissulfiram (Sauna et al., 2005), contudo este efeito adverso é geralmente reversível quando seu

uso é interrompido na presença  de manifestações  clínicas  (Wright  et  al.,  1988).  A excelente

tolerância e ausência de efeitos colaterais graves tornam o dissulfiram uma droga segura e eficaz,

inclusive com aprovação pela FDA e ANVISA.

A  redução  nos  níveis  de  grupamentos  tiol  em  trofozoítos  tratados  com  DETC  foi

observada tanto por microscopia de fluorescência, quanto pela avaliação quantitativa através do

reagente de Ellman (DTNB). Estes resultados sugerem que o DETC esteja carbamilando e/ou

formando pontes dissulfeto com grupamentos tiol livres que estão presentes em Giardia e que são

responsáveis pelos mecanismos antioxidantes deste parasito, a exemplo das proteínas ricas em

cisteína e dissulfeto redutase. De modo interessante, a atividade do dissulfiram em trofozoítos de

G. lamblia  foi reduzida pela adição de cisteína ao meio (Nash & Rice, 1998), sugerindo que a

reação com grupos tiol é um importante mecanismo de ação desta droga. O metronidazol também

reduziu os níveis de tióis totais em Giardia, porém não houve diferenças entre o tratamento com

as drogas feito isoladamente ou em conjunto.

Cepas de Giardia lamblia resistentes ao metronidazol estão associadas a um aumento da

atividade da enzima NADH oxidase, possibilitando a detoxificação de espécies oxidativas (Ellis

et al., 1993). É provável que cepas sensíveis ao metronidazol sejam mais suscetíveis ao estresse

oxidativo, já que estas apresentam diminuição do consumo de O2 (Ellis et al., 1993), com possível

redução dos níveis de grupos sulfidrila livres, que podem ser oxidados através da ativação do

grupo nitro deste fármaco. 

Para  confirmar  o  papel  dos  grupamentos  tiol  no  efeito  giardicida  do  DETC,  nós

incubamos os trofozoítos de Giardia em concentrações crescentes de NAC, associadas ou não a

este composto. Não houve diferenças significativas entre células tratadas com 25 µM de NAC e o



grupo  controle,  porém  houve  uma  diminuição  significativa  da  proliferação  celular  quando

adicionamos 25 µM de DETC ao meio de cultura. A pré-incubação do NAC com o DETC na

proporção 1:1 reverteu parcialmente a  inibição, aumentando discretamente à medida que esta

proporção de NAC foi aumentada. A presença de resíduos de cisteína tem sido enfatizada na

literatura como um fator de crescimento essencial para  Giardia lamblia  (Luján & Nash, 1994),

conferindo  proteção  contra  os  efeitos  letais  do  oxigênio  (Fairlamb,  1989).  As  análises  de

incorporação de L-cisteína por este parasito indicam a presença de ao menos dois sistemas de

transporte. L-cistina não foi incorporada pelos trofozoítos, sugerindo a ausência de um sistema de

transporte e a especificidade dos transportadores de cisteína.  Giardia não é capaz de sintetizar

cisteína ou metionina a partir de sulfato, nem de converter metionina em cisteína, sendo assim o

protozoário é auxotrófico para este aminoácido (Luján & Nash, 1994).

As  CRPs,  também conhecidas  como proteínas  variantes  de  superfície  (VSPs),  são  os

principais  antígenos  de  Giardia  lamblia.  Cerca  de  150  diferentes  genes  que  codificam estas

proteínas tem sido identificados no genoma deste parasito. Somente uma VSP é expressa por

trofozoíto, permitindo que  Giardia mude a expressão desta proteína em sua superfície (Nash,

2002).  O  mecanismo  desta  variação  antigênica  ainda  não  está  claro,  mas  este  não  envolve

rearranjo de DNA e é refletido por mudanças na expressão gênica em nível de RNA mensageiro

(Nash,  2002).  Diferenciação  pode  induzir  variação  antigênica  in  vitro (Svärd  et  al.,  1998;

Carranza  et al.,  2002;) e  in vivo (von Allmen  et al.,  2004).  Análises de anticorpos IgA anti-

Giardia em leite materno de mães que vivem em área endêmica de giardíase, provavelmente com

múltiplas  infecções  com diferentes  cepas  de  Giardia,  revelou  que  as  VSPs  são  as  proteínas

imunorreativas dominantes (Téllez et al., 2005). 

Estes dados nos indicam que a reação com grupos tiol é um importante mecanismo de

ação desta droga,  apesar de não ser o único. Em 1930, o dissulfiram começou a ser utilizado

como escabicida e vermicida por ser um quelante de cobre, um componente essencial da cadeia

respiratória  de artrópodes  e  helmintos (Eneanya  et  al.,  1981).  A atividade quelante de metal

também é relatada para o DETC, que é um específico inibidor de Cu-Zn superóxido dismutase

(Pritsos  et al., 1989; Majid & Nishiyama, 2002). As proteínas com motivos dedo de zinco são

essenciais para o funcionamento celular normal (Berg & Shi, 1996), tornando-se um importante

alvo terapêutico (Rein et al., 1997). Giardia expressa altos níveis de CRP na superfície, as quais



possuem motivos dedo de zinco (Luján et al., 1995c). O zinco pode ser quelado pelo DETC, se

apresentando como uma outra via de atuação desta droga neste parasito. 

 Os danos oxidativos celulares em membranas de trofozoítos tratados com DETC foram

avaliados através da formação de um produto citotóxico, o malondialdeído (MDA), que se liga ao

TBA gerando uma reação colorimétrica indicativa da peroxidação lipídica (Bellé  et al., 2004).

Houve um aumento significativo da lipoperoxidação em parasitos tratados com 200 µM DETC,

por 4 horas. O metronidazol levou a um aumento discreto da peroxidação lipídica e a associação

entre  o  DETC  e  o  metronidazol  não  elevou  significativamente  a  peroxidação,  com  níveis

comparáveis ao DETC utilizado isoladamente, provavelmente porque a concentração do DETC já

estava  alta,  levando ao  plateau  da  peroxidação  celular.  Todos  os  componentes  celulares  são

suscetíveis  à  ação  das  espécies  reativas  de  oxigênio,  no  entanto  as  membranas  são  um dos

componentes mais atingidos em decorrência da lipoperoxidação (Ferreira & Matsubara, 1997).

Este processo pode levar à morte celular através de alterações na estrutura e permeabilidade de

membrana, levando à perda de seletividade na troca iônica e liberação de conteúdo das organelas,

como por exemplo, as enzimas hidrolíticas dos lisossomas (Hershko, 1989). O NAC foi capaz de

reverter parcialmente os efeitos do DETC, demonstrando a importância dos grupamentos tiol no

mecanismo de ação desta droga.

Baseado na confirmação de que o DETC promove lipoperoxidação, provavelmente pelo

aumento da geração de radicais livres de oxigênio, resolvemos avaliar a produção de espécies

reativas  por esta droga em  Giardia lamblia com a sonda fluorescente H2DCFDA.  As células

controle não apresentaram marcação para a sonda, enquanto que trofozoítos tratados com 100 µM

de DETC por 1 hora foram marcados de forma homogênea, demonstrando que este tiocomposto

está aumentando a formação de espécies reativas em trofozoítos de Giardia lamblia. Isto se deve

ao fato de que a redução de grupos sulfidrila livres pode estar afetando o potencial redutor deste

parasito,  levando ao  aumento  do  estresse  oxidativo.  O mesmo não  pôde  ser  visualizado  em

células tratadas com 200 µM de DETC, possivelmente porque estas já se encontravam mortas.

Os  metabólitos  mais  comuns  produzidos  pela  utilização  do  oxigênio  em  organismos

aeróbicos  são o radical  superóxido  (O2
•)  e  peróxido  de hidrogênio  (H2O2),  que  participa  da

reação que produz o radical hidroxila (OH•), sendo este último extremamente reativo (Cadenas,

1989).  Superóxido  é  usualmente  detoxificado  pela  SOD a  peróxido  de  hidrogênio,  o  qual  é

reduzido  a  água  por  catalase,  peroxidase  e  a  enzima  dependente  de  glutationa,  glutationa



peroxidase  (Cadenas,  1989;  Fridovich,  1989).  Além  destas  enzimas  de  detoxificação

convencionais,  mecanismos  alternativos  podem  ser  utilizados  para  diminuição  do  estresse

oxidativo celular,  que incluem as dioxigenases e monooxigenases (citocromo P-450 redutase)

(Malmström,  1982).  Algumas  oxidases  dependentes  de  flavina  (NADH  oxidase)  reduzem

tetravalentemente  o  oxigênio  a  água,  abolindo  a  produção  de  superóxido  e  peróxido  de

hidrogênio em bactérias anaeróbicas (Schmidt  et al.,  1986), assim como a NADH peroxidase,

uma flavoenzima envolvida na redução do peróxido que também desempenha papel antioxidante

em algumas células (Stanton & Jensen, 1993).

 Alguns protozoários microaerófilos também possuem NADH oxidase. Entamoeba

histolytica contém uma NADPH oxidase dependente  de flavina  que produz peróxido quando

purificada (Lo & Reeves, 1980).  Trichomonas vaginalis contém uma flavo-oxidase que produz

água, além de uma NADPH oxidase produtora de peróxido (Linstead & Bradley, 1988). Giardia

também apresenta atividades oxidase e peroxidase dependentes de NADH (Brown et al, 1996a;

Brown  et al, 1998), responsáveis pela capacidade deste parasito de detoxificar o oxigênio.  As

principais  enzimas de  detoxificação  de espécies  oxidantes,  como a SOD, catalase,  glutationa

redutase e glutationa peroxidase não estão presentes neste protozoário, salientando a importância

da  manutenção  de  um ambiente  intracelular  redutor  através  da ciclagem redox  pelos  grupos

sulfidrila presentes em Giardia. 

A  elucidação  dos  efeitos  microbicidas  do  DETC  foi  possibilitada  pela  microscopia

eletrônica de transmissão, através da observação da ultraestrutura celular do parasito. Em células

tratadas com 200 µM de DETC por 24 horas, houve um alto grau de extração citoplasmática,

apresentada por mais de 50% das células. Este efeito é causado provavelmente pelo colapso do

potencial de membrana, com conseqüente rompimento da membrana plasmática pelo aumento do

estresse oxidativo (Lloyd et al., 2000), onde a indução de radicais livres de oxigênio leva a uma

inativação de sistemas que consomem oxigênio, acúmulo de peróxido de hidrogênio e oxidação

de grupos tiol. 

Prováveis processos autofágicos também foram verificados neste parasito, sugeridos pela

presença de estruturas virguliformes ou com membrana dupla, que são semelhantes à formação

dos vacúolos em organismos eucariotos (Suzuki & Ohsumi, 2007; Xie & Klionsky, 2007).

Autofagia é um processo utilizado pelas células para requerimento de sua homeostasia

através  da degradação do citoplasma ou eliminação de organelas defeituosas.  Os mecanismos



envolvem a formação de uma estrutura de dupla membrana dentro da célula, chamada de vacúolo

autofágico ou autofagossomo, a partir do retículo endoplasmático e vias secretórias iniciais. A

fusão  com  o  lisossomo  gera  o  autofagolisossomo,  onde  as  enzimas  hidrolíticas  agem  na

degradação do conteúdo interno (Shintani & Klionsky, 2004). Resposta a condições de estresse,

como por exemplo, limitação de nutrientes (Takeshige  et al., 1992) e acúmulo de proteínas no

retículo  endoplasmático (Yorimitsu  et  al.,  2006)  podem levar  a  mecanismos  de  autofagia.  É

possível que Giardia também utilize destes mecanismos para evitar a perda da homeostasia com

o aumento do estresse oxidativo, como ocorre em outros tipos celulares (Hill et al., 2007; Chien

et al., 2007; Scherz-Shouval et al., 2007).

A  observação  de  vesículas  que  se  encontravam  maiores  e  menos  numerosas  em

comparação ao controle nos leva a crer que ocorreu a fusão homofílica destes compartimentos.

Este processo pode ter sido mediado por pontes dissulfeto que se formam pela ação do DETC

entre  as  cisteínas  das  proteínas  celulares,  conferindo  uma  modificação  da  conformação

tridimensional à molécula, expondo sítios de reconhecimento e/ou catalíticos e ocasionando uma

série de alterações na morfologia e funcionamento normais da célula.

O conjunto de resultados aqui relatados e  brevemente  discutidos parece indicar  que a

abordagem do estresse oxidativo e conteúdo de grupos tiol podem prover valiosas estratégias

terapêuticas para a giardíase.



7. CONCLUSÕES

7.1. O DETC mostrou-se efetivo na inibição da proliferação celular de trofozoítos de  Giardia

lamblia in vitro, porém este efeito aparentemente não é dose-dependente;

7.2. A associação do DETC com o metronidazol não levou a um efeito sinergístico in vitro;

7.3.  O DETC promove a  redução dos  níveis  de  grupos  sulfidrila  livres,  provavelmente  pela

formação de pontes dissulfeto e/ou carbamilações em moléculas ricas em cisteína que estejam

com estes grupamentos tiol acessíveis, como as CRPs, uma das responsáveis pelos mecanismos

antioxidantes deste parasito;

7.4. O aumento do estresse oxidativo em trofozoítos de G. lamblia pode ser devido à diminuição

da capacidade antioxidante deste protozoário, inviabilizando a sua sobrevivência;

7.5.  Os resultados apresentados neste trabalho apontam para uma nova abordagem na terapia

contra  a  giardíase.  Estudos  para  avaliação  dos  efeitos  do  DETC  in  vivo se  colocam  como

perspectivas em nosso trabalho.
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RESUMO

O  protozoário microaerófilo  Giardia  lamblia  coloniza  o  trato  intestinal  de  hospedeiros

vertebrados,  onde é  exposto a  diferentes  concentrações  de  oxigênio.  Apesar  do  metabolismo

fermentativo,  trofozoítos  de  Giardia  consomem oxigênio  e  mecanismos de  detoxificação  são

requeridos. Desprovido de glutationa, Giardia expressa altas concentrações de proteínas ricas em

cisteína (CRP, também conhecidas como proteínas variantes de superfície ou VSP), como defesa

antioxidante.  Este  mecanismo  envolve  ciclagem  redox  para  a  manutenção  de  um  ambiente

intracelular  reduzido  e  proteção  contra  o  estresse  oxidativo.  Neste  contexto,  substâncias  que

interfiram  na  resposta  antioxidante  deste  protozoário  podem  compreender  uma  poderosa

estratégia  quimioterápica  contra  a  giardíase.  Neste  estudo,  nós  analisamos  os  efeitos  do

dietilditiocarbamato (DETC), um inibidor de superóxido dismutase (SOD), na proliferação do

parasito,  expressão  de  tióis  totais,  lipoperoxidação,  produção  de  radicais  livres  e  arquitetura

celular. DETC inibiu a proliferação celular em níveis semelhantes ao metronidazol e induziu a

peroxidação  de  membranas  neste  parasito,  possivelmente  pelo  aumento  de  espécies  reativas.

Alterações  ultraestruturais  também foram observadas  neste  protozoário.  Células  tratadas  com

DETC  apresentaram  alto  grau  de  extração  citoplasmática,  além  de  estruturas  indicativas  de

autofagia. As vesículas periféricas também se encontravam maiores, sugerindo confluência. Estes

efeitos são independentes de SOD, já que Giardia não apresenta esta enzima. Detecção de grupos

tiol  com  a  sonda  fluorescente  o-phthaldialdeído  (OPA)  foram  significantemente  moduladas

negativamente pelo DETC. Estes dados nos indicam que DETC aumenta o estresse oxidativo em

trofozoítos de Gardia lamblia pela reação com grupos tiol.

Palavras-chave: Giardia lamblia, dietilditiocarbamato, estresse oxidativo.



ABSTRACT

The microaerophilic  protozoan  Giardia lamblia  inhabits  the upper  small  intestine  mucosa  of

vertebrate  hosts,  where  it  is  exposed  to  different  concentrations  of  oxygen.  Despite  the

fermentative metabolism, Giardia trophozoites consume O2 and produce oxygen free radicals and

therefore mechanism for detoxification are required. Devoid of glutathione, Giardia express high

concentrations of cystein-rich proteins (CRP, also known as variable surface protein or VSP), as

an antioxidant defense. This mechanism involves redox cycling for maintenance of a reduced

intracellular  environment  and protection from oxidative stress.  In  this regard,  substances  that

interfere  in  the  antioxidant  response  of  this  protozoan  could  comprise  a  powerful

chemotherapeutic strategy for Giardia lamblia infection. Here, we analyzed the effects of DETC,

a  superoxide  dismutase  (SOD)  inhibitor,  on  parasite  proliferation,  thiol  expression,  lipid

peroxidation, free radicals detection and cell architecture. DETC inhibited parasite proliferation

at  levels  similar  to  metronidazole  and  induced  peroxidation  of  membrane,  possibly  by  the

increase of reactive species.Ultrastructural alteration were also observed. Since this protozoan is

devoid of SOD, here present data indicate SOD-independ DETC effects. Thiol groups detection

with the fluorescent probe o-phthaldialdehyde (OPA). Cells treated with DETC displayed washed

out  cytoplasm  and  structures  indicative  of  autophagy.  The  peripheral  vesicles  also  had  an

increased volume, presumably caused by homophilic fusion. Taken together these data indicate

that DETC enhance the oxidative stress in Giardia trophozoites by reacting with thiol groups.

Keywords: Giardia lamblia, diethyldithiocarbamate, oxidative stress.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. A GIARDÍASE

A Giardíase é uma enteroparasitose causada pelo protozoário flagelado Giardia lamblia,

ordem  Diplomonadida  e  família  Hexamitidae.  Espécies  deste  gênero  infestam  mais  de  40

espécies de hospedeiros vertebrados (Thompson, 2002; Appelbee  et al., 2005), que podem agir

como reservatório para cepas patogênicas em humanos (Isaac-Renton  et al., 1993). A  Giardia

apresenta duas formas evolutivas distintas, uma forma cística infectante que pode sobreviver no

ambiente por meses e a trofozoíta, que prolifera intensamente na porção anterior  do intestino

(Adam, 2001). As manifestações clínicas da doença são diarréia aguda ou crônica (eventualmente

esteatorréia), desidratação, desconforto abdominal e perda de peso (Faubert, 2000; Buret  et al.,

2002; Müller  & Von Allmen, 2005; Gascón, 2006). Artrite reativa também tem sido associada

com infestações entéricas por  Giardia lamblia  (Woo & Panayi, 1984; Hill Gaston & Lillicrap,

2003), bem como o status nutricional afetando função cognitiva e desenvolvimento escolar em

crianças pela prevalência de doenças infecciosas intestinais (Olness, 2003).

A distribuição da giardíase é mundial, sendo a parasitose intestinal mais comum em países

desenvolvidos, com taxas de detecção entre 2-5% e,  20-30% em nações em desenvolvimento

(Thompson  et al.,  1994). A Organização Mundial de Saúde (OMS) relatou em 1996 que 200

milhões de pessoas na Ásia, África e América Latina tinham sintomas de giardíase com cerca de

500.000 novos casos por ano, especialmente entre crianças. Em 2004, a giardíase foi incluída na

Iniciativa de Doenças Negligenciadas pela OMS, devido a sua estreita relação com condições

sócio-econômicas (Savioli  et al., 2006). Em países em desenvolvimento, cerca de 3 bilhões de

pessoas vivem em ambientes com falta de saneamento básico, sugerindo que existam perto de 1

bilhão de casos de giardíase (OMS 1998  apud Wright  et al.,  2003),  contribuindo para os 2,1

milhões de mortes anuais por doenças diarréicas (OMS, 2002). 

Atualmente as infecções por G. lamblia são controladas por drogas, sendo as mais efetivas

as da família dos 5-nitroimidazóis, tinidazol (Fasigyn®) e metronidazol (Flagyl®) em particular

(Boreham,  1991;  Upcroft  &  Upcroft,  1998).  Casos  de  resistência  clínica  são  relatados  na

literatura (Townson, 1994; Farthing, 1996), com taxas de recorrência acima de 90% (Zaat et al.,

1997). Além disso, o metronidazol exibe potencial carcinogênico para humanos (Bendesky et al.,



2002).  Desta  forma,  a  identificação  de  novas  vias  parasito-específicas  e  desenvolvimento de

novas drogas é necessário para o tratamento da giardíase.

 No  lúmen  intestinal  do  hospedeiro  vertebrado,  Giardia é  exposta  a  diferentes

concentrações de oxigênio (Biagini  et al., 2001). Apesar do metabolismo fermentativo, Giardia

consome  O2,  produzindo  radicais  livres  de  oxigênio  e  a  resposta  imune  também  pode  usar

espécies oxidativas (Fernandes & Assreuy, 1997). Desta forma, mecanismos de detoxificação são

requeridos  (Brown  et  al.,  1995).  Trofozoítos de  Giardia  são cobertos por proteínas  ricas em

cisteína  (CRPs,  também  conhecidas  como  proteínas  variantes  de  superfície),  envolvidas  na

proteção do parasito contra  os efeitos letais do oxigênio (Mehlotra & Tekwani,  1999).  Além

disso, estas proteínas estão associadas à resistência a proteases e à variação antigênica, sendo

identificados cerca de 150 genes diferentes que codificam para as CRPs em G. lamblia (Nash,

2002).  A enzima dissulfeto  redutase  está  presente  em  Giardia, conferindo  um balanço redox

dissulfeto intracelular, ressaltando a importância da cisteína neste parasito na resposta ao estresse

oxidativo. A cisteína é descrita como um fator de crescimento essencial para a  Giardia, o que

pode ser verificado no cultivo axênico (Luján & Nash, 1994; Mehlotra & Tekwani, 1999). Nesse

sentido,  substâncias que interfiram na resposta antioxidante deste protozoário podem constituir

uma poderosa estratégia quimioterápica no parasitismo por Giardia lamblia.

1.2. A GIARDÍASE NO BRASIL

No Brasil, sua ocorrência é em grande parte desconhecida - principalmente em adultos.

Prevalências  relatadas  de  giardíase  em crianças  brasileiras  variam de  14,6% em populações

específicas a 78,3% em creches e crianças em idade escolar (Machado & Costa-Cruz, 1998; da

Costa-Macedo et al., 1998; Orlandi et al., 2001).

Um estudo prospectivo sobre a giardíase foi realizado em Gonçalves Dias no município

de Fortaleza (CE), acompanhando crianças recém-nascidas até os 4 anos de idade (Newman et

al., 2001). Dentre as 157 crianças, 43 (27,4%) encontravam-se infestadas por G. lamblia e dentre

estas,  46%  apresentaram  recorrências  ou  recidivas.  As  crianças  que  apresentavam  sintomas

tiveram valores reduzidos de peso e altura, quando avaliados física e nutricionalmente.



No Hospital da Universidade Federal da Bahia, foi realizado um estudo detalhado sobre a

prevalência  de  parasitos  intestinais  em  365  pacientes  com  a  Síndrome  da  Imunodeficiência

Adquirida (SIDA). Cerca de 4,9% destes pacientes apresentaram infestação por Giardia lamblia,

demonstrando uma prevalência significativamente aumentada quando comparada ao grupo que

não apresentava a SIDA (2,4%). O grupo controle foi composto por 5243 pacientes (Feitosa et

al., 2001).

Machado  et  al. (1999),  em um estudo sobre a incidência de giardíase em crianças  de

creches e escolas de ensino fundamental e médio, no município de Mirassol (SP), confirmam os

dados obtidos por outros autores  (Wolfe,  1978; Cardoso  et  al.,  1995; Guimarães  & Sogayar,

1995) que tanto a idade (2 a 6 anos) quanto o nível sócio-econômico (até 6 salários mínimos) são

fatores de risco determinantes da giardíase. Isto se dá pelo fato do nível sócio-econômico e grau

de  escolaridade  mais  baixos  influenciarem as  condições  de  higiene  pessoal  e  cuidados  com

alimentos  e  água  (Machado  et  al.,  1999).  Um estudo  prospectivo  de  doenças  diarréicas  em

crianças que vivem no nordeste brasileiro demonstrou que falta de banheiros e desmame precoce

são fatores de risco para aquisição de giardíase (Guerrant et al., 1983).

Muniz-Junqueira  & Queiroz  (2002) demonstraram haver  associação  entre  má nutrição

(desnutrição energético-protéica) e o parasitismo por Giardia lamblia através da observação de

redução  significativa  dos  valores  de  peso  em  relação  à  idade  e  altura.  Outros  estudos

demonstraram a relação entre infestações por Giardia e subnutrição na África (Loewenson et al.,

1986) e Ásia (Al-mekhlafi et al., 2005). Ertan et al. (2002) também encontraram associação entre

baixos níveis séricos de ferro e zinco e a giardíase.

O decréscimo da taxa de giardíase com o aumento da idade poderia ser explicado pela

resistência imuno-mediada, adquirida em função de contatos sucessivos com o parasito (Wolfe,

1978; Hill, 1993; Isaac-Renton et al., 1996; Machado et al., 1999) e também com a melhoria dos

hábitos de higiene pessoal associada ao aumento da idade.

1.3. CICLO BIOLÓGICO

A infestação por Giardia ocorre por via fecal-oral, através da ingestão de água e alimentos

contaminados  por  fezes  contendo  cistos  (Fig.  1),  como ocorre  freqüentemente  em creches  e



orfanatos  onde  as  condições  de  higiene  podem  estar  comprometidas  (Thompson,  2004).  O

excistamento ocorre no trato digestório, auxiliado pelo baixo pH e proteases estomacais (Adam,

2001),  dando  origem ao  excizoíto  (Bernander  et  al.,  2001).  O  excizoíto  é  oval,  possui  oito

flagelos, quatro núcleos e metabolismo intermediário entre o trofozoíto e o cisto (Fig. 2). Possui

uma ploidia  total  de  16N,  sofrendo  divisão celular  por  duas  vezes  sem replicação  do DNA,

gerando quatro trofozoítos com uma ploidia de 4N (Bernander et al., 2001). Estes últimos irão se

dividir  por  fissão  binária  e  a  adesão  ao  epitélio  intestinal  se  dá  através  do  disco  ventral

(Elmendorf et al., 2003). 

O encistamento ocorre com a passagem dos trofozoítos pelo lúmen intestinal, onde eles se

soltam e são expostos na região posterior do intestino a um pH mais alcalino (em torno de 7,8),

ácidos graxos e sais biliares (Gillin et al., 1988). A ausência de lipoproteínas também demonstrou

ser um fator de promoção do encistamento, o que pôde ser revertido pela adição de colesterol

(Luján et al., 1996).

O processo de formação da parede cística envolve a ativação dos genes de encistamento

em resposta a estímulos e posterior síntese de proteínas que constituirão a parede cística (Lujan et

al., 1995a; 1997), as quais são transportadas para a membrana plasmática através das vesículas

específicas de encistamento (ESVs) (Reiner  et al., 1990; Benchimol, 2004). Durante o tráfego

destas proteínas, é provável que haja a participação das vesículas periféricas na maturação do

material a ser secretado (Touz et al., 2002a).

O potencial zoonótico desta doença tem sido considerado na literatura como um fator de

relevância na transmissão peridomiciliar de felídeos e canídeos (Thompson, 2000).



Figura 1. Ciclo biológico de  Giardia lamblia. (1) Cistos e trofozoítos eliminados através das
fezes.  (2)  Ingestão  de cistos  através  da  água  e  alimentos  contaminandos.  (3)  Trofozoítos  no
lúmen  intestinal.  (4)  Trofozoítos  em  processo  de  divisão.  (5)  Encistamento.  Fonte:
http://pathmicro.med.sc.edu/parasitology/Giardia-lc-gif).
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Figura 2. Ploidia do genoma em diferentes  estágios do ciclo de vida de  Giardia lamblia.
Durante  o  crescimento  vegetativo,  a  ploidia  varia  entre  4N  e  8N.  Após  a  estimulação  do
encistamento e concomitante formação da parede cística, o núcleo se divide, resultando em uma
célula tetranucleada com ploidia de 8N. Subseqüente replicação do DNA gera cistos maduros,
com uma ploidia celular de 16N. O excistamento resulta na liberação de um excizoíto, que se
divide  duas  vezes  para  formar  quatro  trofozoítos,  contendo  cada  um dois  núcleos  diplóides.
Adaptado de Bernander et al., 2001.



1.4. O TROFOZOÍTO

Os trofozoítos de  Giardia lamblia são piriformes,  possuindo cerca de 12 a 15 µm de

comprimento e 5 a 9 µm de largura. O citoesqueleto inclui um corpo mediano, quatro pares de

flagelos  (anterior,  látero-posterior,  caudal  e  ventral),  sendo  que  os  axonemas  caudais  são

acompanhados pelo corpo funis e um disco adesivo é responsável pela adesão do trofozoíto às

microvilosidades  intestinais  (Fig.3).  Possui  dois  núcleos,  sem nucléolos,  que  são  localizados

anteriormente  e  simétricos  ao  eixo  longitudinal  (Revisto  por  Adam,  2001).  Ribossomos  e

grânulos  de  glicogênio  se  apresentam por  todo  o  citoplasma  e  o  retículo  endoplasmático  se

projeta da região perinuclear até a região das vesículas periféricas,  na região dorsal da célula

(Lanfredi-Rangel et al., 1998). O complexo de Golgi torna-se visível em trofozoítos em processo

de encistamento (Lanfredi-Rangel  et al.,  1999), mas não tem sido confirmada a presença em

trofozoítos vegetativos (Gillin et al., 1996). Apesar disso, mecanismos de transporte de proteínas

estão presentes em Giardia, semelhantes aos que ocorrem na rede trans do aparelho de Golgi na

maioria das células complexas (Gu et al., 2001). Algumas evidências sugerem que trofozoítos de

Giardia podem  apresentar  organela(s)  com  função  típica  de  Golgi,  apesar  de  não  ter  sua

aparência. NBD-ceramida, um marcador do complexo de Golgi em células de mamíferos, marcou

uma estrutura perinuclear tanto em trofozoítos vegetativos, quanto em células em processo de

encistamento (Luján et al., 1995b; Lanfredi-Rangel et al., 1999).

As vesículas periféricas são caracterizadas pela acidez dos seus compartimentos, como

demonstrado através da incorporação de laranja de acridina (Feely et al., 1991; Kattenbach et al.,

1991), bem como pela concentração de ferritina exógena e lucifer yellow, sugerindo seu papel na

endocitose (Lanfredi-Rangel  et al., 1998). Os vacúolos contêm uma variedade de enzimas com

atividade hidrolásica, como por exemplo, a fosfatase ácida, proteases e RNAse, indicando suas

características  lisossomais  (Feely  &  Dyer,  1987;  Lindmark,  1988).  É  provável  que  ocorra

maturação destes vacúolos de endossoma inicial, tardio até lisossomo, processo que pode estar

funcionalmente associado ao retículo endoplasmático (Lanfredi-Rangel et al., 1998). 

Apesar de Giardia não possuir mitocôndria, a presença de membranas especializadas com

função  transportadora  de elétrons  tem sido detectada (Lloyd  et  al.,  2002).  Conhecidas  como

mitossomos,  estas  organelas  são  responsáveis  pela  produção  de  H2 e  apresentam maquinaria

protéica para biossíntese de centros Fe-S (Tachezy  et al., 2001). Em eucariotos, este processo



ocorre exclusivamente em organelas limitadas por dupla membrana, como mitocôndria (Lill &

Kispal, 2000), hidrogenossomos (Sutak  et al.,  2004) e cloroplastos (Pilon-Smits  et al.,  2002).

Peroxissomos,  que  são  organelas  citoplasmáticas  responsáveis  por  reações  oxidativas,  estão

ausentes neste parasito.

Os  proteassomos  de  Giardia apresentam  muitas  similaridades  com  os  de  Archaea

(Emmerlich  et  al.,  1999).  Além  disso,  proteínas  alvo  de  proteassomos  são  marcadas  com

ubiquitina, a qual parece estar presente neste protozoário como um gene de cópia única, o que o

distingue dos outros  eucariotos,  que possuem múltiplas cópias  desse gene (Emmerlich  et  al.,

2001).

Cerca de 30% dos trofozoítos apresentam uma protrusão ventral que emerge da região

central do disco adesivo. A observação desta estrutura revelou a presença de cisternas de retículo

endoplasmático,  muitas  vezes  formando  membranas  concêntricas  envolvendo  quantidades

variadas de grânulos de glicogênio, possivelmente em processo de degradação, além de vesículas

periféricas (Lanfredi-Rangel et al., 1999). 

A  flange  ventrolateral  é  uma  projeção  citoplasmática  maleável,  semelhante  a

lamelipódios,  localizada  entre  as  regiões  de  superfície  ventral  e  dorsal  e  que  se  ajusta  as

microvilosidades das células epiteliais durante a adesão (revisto por Adam, 2001).



Figura 3. Trofozoíto de Giardia em seção transversal com visualização do núcleo (N), retículo
endoplasmático (RE) e vesículas periféricas (VP). Componentes do disco ventral (DV), como a
área  nua  (AN),  crista  lateral  (CL)  e  flange  ventrolateral  (FVL)  são  demonstrados  nesta
micrografia  eletrônica.  Os  axonemas  dos  flagelos  (A)  originam-se  da  região  entre  os  dois
núcleos. Adaptado de Adam, 2001.



1.5. MECANISMOS DE DETOXIFICAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS EM Giardia

Apesar de não possuir mitocôndria, Giardia consome oxigênio e os produtos finais do seu

metabolismo de glicose são sensíveis às tensões de O2 presentes no lúmen intestinal. Em um

ambiente anaeróbico, etanol, alanina e dióxido de carbono (CO2) são formados em concentrações

equimolares. Contudo, quando o oxigênio é introduzido, o balanço de carbono é radicalmente

alterado.  A  produção  de  alanina  é  reduzida  em  cerca  de  90%  e  a  produção  de  acetato  é

simultaneamente aumentada em cerca de dez vezes. A concentração de CO2  é aproximadamente

duas vezes aumentada, mas a produção de etanol não é alterada (Paget et al., 1990). A capacidade

de respirar de alguns protozoários anaeróbicos sugere que eles são capazes de transferir elétrons

ao oxigênio como seu aceptor final. Contudo, seu metabolismo permanece fermentativo, mesmo

em condições aeróbicas. A utilização de O2 por Giardia lamblia não é afetada por inibidores de

respiração mitocondrial, mas bloqueada por flavo-antagonistas, inibidores de tiol e quelantes de

metal  (Weinbach  et  al.,  1980),  sugerindo  que  algumas  das  flavoproteínas,  tioproteínas  e

metaloproteínas podem usar O2 como aceptor de elétrons e gerar espécies reativas de oxigênio

neste parasito.

Os mecanismos de detoxificação de espécies oxidativas neste parasito incluem a atividade

citoplasmática de uma oxidase flavina-dependente (NADH oxidase), que reduz tetravalentemente

O2 em H2O, além de estar envolvida em mecanismos de resistência ao metronidazol de algumas

cepas,  que  expressam  altos  níveis  de  atividade  desta  enzima  (Ellis  et al.,  1993).  A

susceptibilidade  de  Giardia lamblia ao  oxigênio  também é  justificada  pela  presença  da  DT-

diaforase, uma enzima que tem sua atividade acompanhada pelo aumento intracelular de peróxido

de hidrogênio (Li & Wang, 2006). A NADH peroxidase, localizada na região transmembrana de

Giardia lamblia, catalisa a formação de água a partir de peróxidos (Brown et al., 1995).

Um  importante  mecanismo  de  proteção  contra  o  ambiente  hostil  ao  qual  Giardia  é

submetido  no  intestino  está  relacionado  a  um  ambiente  redutor  produzido  pelas  CRPs,  que

apresentam de  11  a  12% de  cisteína  e  são expressas  em  Giardia lamblia em concentrações

milimolares (Luján & Nash, 1994). A cisteína é o principal tiol de baixo peso molecular neste

parasito, mas baixos níveis de sulfito, ácido tioglicólico e coenzima A também foram observados,

enquanto que glutationa e seus intermediáros não foram detectados (Brown et al., 1993). Além

disso, subseqüente identificação de uma dissulfeto redutase (semelhante à tioredoxina redutase),



que utiliza cistina como aceptor primário de elétrons em Giardia, parece ser o maior sistema de

atividade redox tiol-dissulfeto contra o estresse oxidativo neste protozoário (Brown et al., 1996b).

Pesquisas  em  dados  de  base  genômicas  em  G.  lamblia revelaram  também  homólogos  de

tioredoxinas peroxidadses que, se expressadas, podem proteger organismos dos radicais livres de

oxigênio pela redução de peróxidos com os elétrons da tioredoxina (Wood et al., 2003).

Algumas das enzimas reconhecidamente envolvidas na detoxificação de radicais livres de

oxigênio,  como  a  superóxido  dismutase  (SOD),  que  dismuta  o  superóxido  em  peróxido  de

hidrogênio,  o  final  é  transformado  em água  pela  catalase,  não  estão  presentes  em  Giardia,

sugerindo a importância dos  grupamentos  tiol  na sobrevivência  deste  parasito  (Brown  et  al.,

1995).

Mais recentemente, Biagini e colaboradores (2001) descreveram o potencial antioxidante

do  piruvato  em  Giardia, transformando  não  enzimaticamente  superóxido  e  peróxido  de

hidrogênio em acetato e CO2.

Uma importante estratégia do parasito G. lamblia contra a defesa do hospedeiro durante a

colonização da mucosa intestinal se dá através da inibição da produção de óxido nítrico (NO)

pela NO sintase epitelial, por uma competição pela arginina, utilizada como fonte de energia pelo

parasito. O NO apresenta propriedades citostáticas contra Giardia e o bloqueio de sua produção,

conseqüentemente, permitirá a sua proliferação (Eckmann et al., 2000).

Morte  de  trofozoítos  de  Giardia  lamblia por  macrófagos  murinos  ativados  ocorreu

rapidamente in vitro (Fernandes & Asseruy, 1997), com 60% dos parasitos sendo eliminados em

cerca de 2 horas. Um inibidor de NO sintase, N-iminoetil-1-ornitina, protegeu os organismos. A

extrema sensibilidade deste parasito ao estresse nitrosativo é principalmente devida à interrupção

de funções da membrana plasmática, e perda da capacidade do consumo de O2 em associação

com a diminuição da atividade flagelar (Lloyd et al., 2003).

1.6. TRATAMENTO DA GIARDÍASE

1.6.1. Nitroimidazóis



Os  agentes  da  classe  dos  nitroimidazóis  utilizados  para  tratamento  de  infecções  por

Giardia incluem  o  metronidazol,  tinidazol,  ornidazol  e  secnidazol.  O  metronidazol  foi

primeiramente  relatado  para  o  tratamento  da  tricomoníase  (Durel  et  al.,  1960),  sendo

posteriormente indicado para uso terapêutico na giardíase (Darbon et al., 1962). Desde então, a

síntese  e  testes  biológicos  de  outros  compostos  nitroimidazóis  têm  sido  uma  crescente,

aumentando  o  arsenal  terapêutico  contra  protozoários  e  bactérias  anaeróbicas  (Scully,  1988;

Boreham, 1991; Upcroft  & Upcroft, 2001a; Harder,  2002). Estes fármacos possuem uma boa

absorção oral, bem como uma abrangente distribuição tecidual e metabolismo hepático (Raether

& Hänel, 2003).

Dos nitroimidazóis, o mecanismo de ação do metronidazol tem sido o mais amplamente

estudado.  A  ativação  da  droga  se  dá  através  da  redução  do  seu  grupo  nitro  pela  piruvato:

ferredoxina  oxidorredutase  (Townson  et  al.,  1994;  Samuelson,  1999),  e  um  gradiente

favorecendo o transporte intracelular do metronidazol é estabelecido por esta reação de redução.

A  atividade  antimicrobiana  deste  composto  reduzido  resulta  da  reatividade  e  dismutação  de

intermediários  instáveis,  que matam os trofozoítos através da interação com várias  moléculas

essenciais  como o RNA, DNA, proteínas e componentes  de membrana,  resultando em danos

celulares irreversíveis (Müller, 1983; Docampo & Moreno, 1986; Smith et al., 1988; Freeman et

al., 1997). Além destes efeitos, o metronidazol inibe o consumo de O2 do trofozoíto, por agir

como um aceptor de elétrons alternativo (Paget et al., 1989). Apesar de este composto ser efetivo

contra trofozoítos de Giardia lamblia, ele se mostra ineficaz contra os cistos, provavelmente pela

dificuldade em ultrapassar a barreira imposta pela parede cística (Thompson et al., 1993).

Os efeitos colaterais relacionados ao uso do metronidazol incluem náuseas, dor de cabeça,

vertigem e gosto metálico na boca (Levi et al., 1977; Kavousi, 1979). Além disso, a inibição da

aldeído desidrogenase por esta droga pode causar o efeito antabuse (sensação de calor, rubor,

vômito e taquicardia), pela ingestão de álcool durante o período de tratamento (Gardner & Hill,

2001). Seu efeito mutagênico em bactérias e cancerígeno em camundongos e ratos em altas doses

por longos períodos tem sido relatado na literatura (Lindmark & Muller, 1976; Voogd, 1981),

bem como seu potencial carcinogênico em humanos, em longo prazo (Bendesky et al., 2002). O

uso prolongado deste fármaco, falhas no tratamento e má conduta terapêutica tem aumentado os

níveis de resistência clínica em pacientes parasitados por  Giardia lamblia.  Na França, mais de



20% dos casos de giardíase apresentam algum grau de resistência à droga (Lemeé et al., 2000;

Upcroft & Upcroft, 2001b).

Evidências  clínicas  em adultos  e  pacientes  pediátricos  têm  demonstrado  a  eficácia  e

segurança do tinidazol no tratamento contra a giardíase, podendo ser usado em casos onde houve

falhas no tratamento com o metronidazol (Escobedo & Cimerman, 2007).  Apesar dos efeitos

adversos  relatados  pelo uso deste  fármaco,  a  exemplo de gosto  amargo  na boca,  vertigem e

perturbações  intestinais,  estes  não  são  tão  comuns  como  os  causados  pela  utilização  do

metronidazol (Jokipii & Jokipii, 1979; 1982).

Um outro derivado dos 5-nitroimidazóis que é uma boa alternativa para o tratamento da

giardíase  é  o  ornidazol.  Apesar  dos  poucos  estudos  realizados,  este  fármaco  apresenta  uma

excelente  eficácia,  comparável  ao  tinidazol  (Jokipii  &  Jokipii,  1982;  Bassily  et  al.,  1987;

Kuzmicki & Jeske, 1994). Em um estudo in vitro, efeitos genotóxicos e citotóxicos causados pelo

ornidazol em culturas de sangue periférico humano foram sugeridos (López et al., 2003). Apesar

disso, efeitos colaterais raramente ocorrem em pacientes que fazem uso deste fármaco via oral

(Escobedo & Cimerman, 2007).

O  secnidazol  também  apresenta  uma  boa  eficácia  contra  a  giardíase,  sendo  rápida  e

completamente absorvido por via  oral.  Assim como o tinidazol e o ornidazol,  este composto

apresenta uma meia-vida longa (17-29 horas), o que permite a administração em dose única com

concomitante diminuição dos efeitos colaterias em relação ao metronidazol (Gillis & Wiseman,

1996).  Efeitos  adversos  têm sido  relatados,  a  maioria  notavelmente  relacionada  a  distúrbios

gastrointestinais (Gardner & Hill, 2001).

1.6.2. Quinacrina

A  quinacrina  é  um  derivado  de  acridina  que  foi  primeiro  introduzido  como  agente

antimalárico  em 1930.  Somente  em 1937 a  eficácia  deste  composto  foi  demonstrada  contra

Giardia. Por muitos anos a quinacrina foi a droga de escolha no tratamento da giardíase, sendo

substituída na década de 60 pelo metronidazol (Escobedo & Cimerman, 2007).

O mecanismo de ação deste fármaco no parasito não está completamente elucidado. A

diminuição  do consumo de oxigênio  pela interferência  com componentes  flavina de enzimas



como a NADH oxidase (Paget et al., 1989) e inibição da síntese de ácidos nucléicos pela ligação

ao DNA (Rivas  et al.,  2000) são proposições feitas  para o modo de ação desta droga.  Após

administração oral, a quinacrina é totalmente absorvida pelo trato intestinal, mesmo em pacientes

com diarréia severa. Sua meia-vida é longa, sendo vagarosamente excretado pelos tecidos. 

A toxicidade seletiva da quinacrina se deve ao fato de que a taxa de incorporação da droga

no parasito é maior do que nas células do hospedeiro (Thompson et al., 1993). Este fármaco é

eficaz contra cistos e também promove a redução do excistamento in vitro. Resistência induzida

em culturas por quinacrina tem sido demonstrada, estando relacionada a uma diminuição da taxa

de incorporação desta droga pelo protozoário (Upcroft et al., 1996). 

Efeitos colaterais deste fármaco incluem dor de cabeça, náusea, vômitos, gosto amargo na

boca e coloração amarelada ou alaranjada na pele e urina (Harris  et al., 2001). Outros efeitos

relatados são hemólise em pacientes com deficiência em glicose-6-fosfato desidrogenase, psicose

tóxica e exacerbação da psoríase (Gardner & Hill, 2001).

1.6.3. Furazolidona

Este derivado de nitrofurano foi descoberto em 1940, mas só em 1960 foi relatada sua

atividade contra Giardia lamblia (Webster, 1960). Sua eficácia é menor do que a do metronidazol

e quinacrina, porém sua grande vantagem consiste em sua formulação líquida, o que facilita a

administração desta droga, principalmente em crianças (Escobedo & Cimerman, 2007).

O mecanismo de ação da furazolidona consiste na redução do seu grupo nitro pela NADH

oxidase, cujos radicais citotóxicos causam danos aos componentes celulares, incluindo o DNA

(Brown  et al., 1996a). Resistência está relacionada à diminuição das taxas de incorporação da

droga pelo parasito e aumento dos níveis de enzimas com ciclagem tiol (Upcroft  et al., 1990;

Upcroft & Upcroft, 1993).

Cerca de 10% dos pacientes relatam sintomas gastrointestinais como náusea, vômitos e

diarréia. Podem também ocorrer reações semelhantes às causadas pelo dissulfiram após ingestão

de álcool (Gardner & Hill, 2001). Efeitos mutagênico em bactérias e carcinogênico em ratos e

camundongos têm sido relatados na litertura decorrentes do uso da furazolidona (Raipulis et al.,

2005). 



1.6.4 Benzimidazóis

Inicialmente reconhecidos como drogas antihelmínticas,  os benzimidazóis possuem um

amplo espectro de ação, inclusive contra alguns protozoários (Escobedo & Cimerman, 2007).

Dois  membros  dessa  classe  são  utlizados  no  tratamento  da  giardíase,  o  albendazol  e  o

mebendazol. Eles exercem seus efeitos pela ligação à  β-tubulina, inibindo a polimerização dos

microtúbulos  e  falhas  na  incorporação  de  glicose  também ocorrem  (Gardner  &  Hill,  2001).

Cacopardo  et  al.  (1995)  demonstraram que a  combinação  albendazol-metronidazol  foi  100%

eficaz em portadores de G. lamblia resistente ao metronidazol. Uma outra vantagem relacionada

ao uso do albendazol é a relativa falta de efeitos colaterais. A OMS recomenda que mulheres em

período gestacional só recebam tratamento com albendazol e mebendazol a partir do terceiro mês

de gestação (Escobedo & Cimerman, 2007).

1.6.5. Paromicina

A paromicina é um antibiótico aminoglicosídio que tem sido uma alternativa eficaz  e

menos tóxica para gestantes infectadas por Giardia e em caso de cepas resistentes (Hill, 1993). O

mecanismo  de  ação  proposto  para  este  fármaco  é  através  da  inibição  da  síntese  protéica,

interferindo  nas  subunidades  ribossomais  do  parasito,  que  possuem  tamanhos  e  seqüências

incomuns (Katiyar et al., 1994). 

Após administração oral, pouco da droga é absorvida pela circulação sistêmica, atingindo

altas concentrações no intestino. A maior parte da paromicina é excretada nas fezes. Em pessoas

com disfunção nos rins, este fármaco pode se acumular e causar toxicidade renal (Escobedo &

Cimerman, 2007).

1.6.6. Nitazoxanida



A  nitazoxanida  é  um  5-nitrotiazol  que  possui  amplo  espectro  de  ação,  apresentando

atividade contra bactérias, protozoários e helmintos. Estudos clínicos e in vitro têm confirmado a

eficácia da nitazoxanida e seu metabólito, a tizoxanida, no tratamento da giardíase. O mecanismo

de ação é semelhante à classe dos 5-nitroimidazóis, através do grupo nitro (Adagu et al., 2002). A

absorção e bioviabilidade desta droga são aumentadas pela administração conjunta com alimentos

(Stockis et al., 2002). Uma vez fracamente absorvido pelo trato gastrintestinal, dois terços deste

fármaco  são  expelidos  pelas  fezes  e  um  terço  pela  urina  (Broekhuysen  et  al.,  2000).  Ele

geralmente  é  bem  tolerado,  possuindo  poucos  efeitos  adversos,  geralmente  transtornos

gastrointestinais.

1.6.7 Bacitracina complexada a sais de zinco

Este fármaco é composto de dois agentes: a bacitracina, um antibiótico produzido pela

cepa Tracy-1 de  Bacillus subtilis, e zinco, que promove estabilidade a este composto. Efeitos

colaterias  da bacitracina complexada a sais de zinco foram notados somente em um pequeno

número de pacientes e incluem diarréia, náusea e desconforto abdominal. O uso prolongado desta

droga causa problemas nefrotóxicos e distúrbios gastrointestinais (Gardner & Hill, 2001). 

1.6.8. Necessidade de novas abordagens quimioterápicas

O emprego  indiscriminado,  condutas  terapêuticas  inapropriadas,  os  baixos  custos  e  a

facilidade de obtenção de determinados fármacos têm ocasionado resistência e feito com que em

muitas partes do mundo, drogas como a cloroquina, penicilina e a meticilina sejam novamente

utilizadas  no  tratamento  de  doenças  ocasionadas  por  Plasmodium  falciparum,  Streptococcus

pneumoniae e Staphylococcus aureus, respectivamente (Upcroft & Upcroft, 2001a).



Uma recente revisão do grupo dos Upcroft aponta a necessidade do desenvolvimento de

novas drogas  seguras,  eficientes  e de baixo custo para o tratamento não apenas da giardíase,

como também para a amebíase e outras protozooses (Wright et al., 2003). 

A busca de novos fármacos  para uso no combate  a  parasitoses  intestinais  vem sendo

considerável. No que concerne a giardíase, diferentes drogas têm sido utilizadas, mas nenhuma é

plenamente satisfatória, principalmente pela alta incidência de efeitos colaterais que justificam as

contra-indicações  e  ocorrência  significativa  de  falhas  no  tratamento.  Nesse  sentido,  é  de

fundamental  importância  à  realização  de  novas  pesquisas  em  estratégias  terapêuticas  para  a

giardíase, tornando-se uma área de desenvolvimento em potencial nos próximos anos (Escobedo

& Cimerman, 2007).



1.7. DISSULFIRAM: NOVOS POTENCIAIS TERAPÊUTICOS

O dissulfiram, ou tetraetiltiuram dissulfeto, tem sido usado por mais de meio século para

terapia  de  aversão  ao  álcool,  através  da  inibição  da  enzima  hepática  aldeído  desidrogenase

(ALDH)  (Sauna  et  al.,  2005).  Sua farmacocinética  tem sido extensivamente  estudada,  sendo

considerada pela FDA e OMS uma droga segura e eficaz. Nesta última década numerosos relatos

vêm sugerindo a utilização deste fármaco no tratamento do câncer e infecções fúngicas (Sauna et

al.,  2005).  A reversão  do fenótipo  MDR (Resistência  a  Múltiplas  Drogas)  pela  inibição  dos

transportadores ABC, através de sua ligação com um de seus membros, a P-glicoproteína (Pgp)

(Loo  & Clarke,  2000;  Sauna  et  al.,  2004),  e  seus  poucos  efeitos  colaterias,  mesmo em uso

prolongado (Brewer, 1984; Chick, 1999; Brar et al., 2004) fazem do dissulfiram uma droga com

múltiplos alvos terapêuticos em potencial.

Recentes estudos do mecanismo pelo qual o dissulfiram exerce seus efeitos anti-álcool

tem fornecido evidências para a formação de um intermediário reativo que é um potente agente

carbamilante para grupos sulfidrila (Madan et al., 1995). No organismo, esta droga é rapidamente

e completamente reduzida a dietilditiocarbamato (DETC) (Cobby  et al., 1977), um conhecido

inibidor de Cu-Zn superóxido dismutase (SOD) (Guzik et al., 2005) e que forma conjugados com

a  N-acetilcisteína (NAC) (Hu  et al., 1997). O DETC já teve sua atividade relatada para vários

protozoários  parasitas,  a  exemplo  de  Trichomonas  vaginalis,  Trypanosoma  cruzi e  algumas

espécies do gênero Plasmodium (Giulivi et al., 1988; Bouma et al., 1998; Deharo et al., 2003).



2. JUSTIFICATIVA

O  protozoário  microaerófilo  Giardia  lamblia  possui  uma  larga  distribuição  mundial,

causando síndrome da má absorção, perturbações intestinais, com dores abdominais, eliminação

de fezes diarréicas e eventualmente esteatorréia. Artrite reativa também tem sido relacionada ao

parasitismo por G. Lamblia. (Woo & Panayi, 1984; Hill Gaston & Lillicrap, 2003). Vários relatos

têm associado a prevalência de doenças infecciosas intestinais e status nutricional afetando ainda

mais a função cognitiva, aproveitamento escolar e desenvolvimento físico de crianças (Olness,

2003). 

Em países em desenvolvimento, cerca de 3 bilhões de pessoas vivem em ambientes com

falta de saneamento básico, o que aumenta as taxas de prevalência nestes locais, chegando em

torno de 30%, sugerindo que existam perto de 1 bilhão de casos de giardíase (OMS, 1998 apud

Wright  et al., 2003), contribuindo para os 2,1 milhões de mortes anuais por doenças diarréicas

(OMS, 2002). Em 2004, Giardia foi inclusa na Iniciativa de Doenças Negligenciadas pela OMS,

devido à sua estreita relação com condições sócio-econômicas (Savioli et al., 2006).

Doenças  diarréicas  são  a  causa  principal  de  morbidade  na  maioria  dos  países  em

desenvolvimento (Pimentel  et al., 2007). A este respeito, o advento de novas drogas seguras e

eficazes na terapia contra a giardíase, aliado a programas preventivos em regiões endêmicas para

esta  doença,  poderiam reduzir  consideravelmente  os  custos  com o tratamento  (Savioli  et  al.,

2006).  Os  impactos  sócio-econômicos  oriundos  de  políticas  que  promovem a  saúde  pública

incluem uma melhor formação de recursos humanos, pela melhora do desenvolvimento cognitivo

de crianças,  com concomitante aumento na geração de postos de trabalho. Por conseqüência,

haveria uma melhora na qualidade de vida da população.



3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Nosso  trabalho  tem  como  objetivo  geral  o  estudo  do  mecanismo  de  ação  do

dietilditiocarbamato (DETC) em trofozoítos de Giardia lamblia, objetivando uma maior eficácia

no tratamento e/ou diminuição dos efeitos colaterais no tratamento contra a giardíase.

3.2. Objetivos específicos

1) Determinação da suscetibilidade parasitária (IC50) através de ensaios de proliferação.

2) Determinação da citotoxicidade em culturas de esplenócitos.

3)  Avaliação  dos  danos  oxidativos  celulares,  por  quantificação  bioquímica  da  peroxidação

lipídica induzida pelo DETC.

4) Quantificação colorimétrica de tióis totais em trofozoítos de Giardia lamblia.

5)  Análise  por  microscopia  para  localização  da  expressão  de  tióis  totais  em  trofozoítos  de

Giardia lamblia, através de sonda fluorescente.

6) Detecção de radicais livres em trofozoítos de Giardia lamblia, pelo uso de sonda fluorescente.

7) Elucidação dos efeitos microbicidas do fármaco por microscopia eletrônica de transmissão,

para a observação da ultraestrutura celular do parasito, possivelmente permitindo a compreensão

do modo de ação do composto.



4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Animais

Camundongos Balb/C, fêmeas (4-6 semanas) foram criados e mantidos com água e ração

comercial balanceada ad libitum no biotério do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM –

FIOCRUZ).  O projeto foi  submetido e aprovado pelo Comitê de Ética Animal do CPqGM –

FIOCRUZ.

4.2. Cultivo de Giardia lamblia

A cepa de G. lamblia a ser utilizada neste trabalho foi gentilmente cedida pelo Profa. Dra.

Frances D. Gillin, do Departamento de Patologia da Universidade da Califórnia em San Diego. 

Trofozoítos  da  cepa  WB  são  axenicamente  cultivados  em  tubos  cônicos  de  vidro

(aproximadamente  10  mL),  em  meio  TYI-S-33  suplementado  com  bile  bovina  e  10%

(volume/volume) de soro bovino inativado a 56°C por uma hora (Keister, 1983), à temperatura de

37°C, em atmosfera de CO2 a 5%, por 48 a 72 horas. 

O meio TYI-S-33 é preparado com a seguinte composição: 19,5 mg/mL de caseína, 10,5

mg/mL de extrato de levedura, 10 mg/mL de dextrose, 2 mg/mL de cloreto de sódio, 0,6 mg/mL

de fosfato de potássio monobásico, 1 mg/mL de fosfato de potássio dibásico, 2 mg/mL de L-

cisteína, 1 mg/mL de bile bovina e 0,2 mg/mL de ácido ascórbico. O pH é ajustado a 7,2 com

hidróxido de sódio 1N. O meio é esterilizado em filtro a vácuo com membrana filtrante de 0,22

µm (Millipore) de porosidade.

4.3. Ensaios de inibição

Inóculos de 1 a 2 x 105 trofozoítos de Giardia foram incubados a 37°C em placas de 24

poços em presença ou ausência de diferentes concentrações de DETC e/ou metronidazol, por 24

horas.  O  crescimento  das  culturas  foi  avaliado  pela  observação  em microscópio  invertido  e

quantificado pelo método colorimétrico de Busatti & Gomes (2007).

4.4. Avaliação da citotoxicidade em linfócitos



Inóculos de 1 x 106 esplenócitos retirados de camundongos Balb/C foram incubados em

meio  RPMI  completo,  suplementado  com  10%  de  soro  fetal  bovino  e  10  µL  de  [3H]-

timidina/poço, de forma a obter uma concentração de 1 µCi/poço, em presença ou ausência do

fármaco. Após 24 horas, as células foram coletadas para contagem de radioatividade incorporada

através do contador β Matrix 9600.

4.5. Detecção de tióis totais

Inóculos de 2 x 104 trofozoítos de Giardia foram incubados a 37°C em tubos de 15 mL

por 60-72 horas e posteriormente tratados em presença ou ausência de DETC e/ou metronidazol.

Em seguida es células foram centrifugadas a 500 X g por 10 minutos e ressuspendidas em tampão

tris-HCl 30 mM com EDTA 3 mM, pH 8,2. A 20 µL da amostra foram adicionados 75 µL do

mesmo tampão, 25 µL do reagente DTNB e 400 µL de metanol, sendo após centrifugado a 1500

X g por 5 minutos e o sobrenadante lido em espectrofotômetro a 412 nm.

4.6. Lipoperoxidação

Trofozoítos cultivados como descrito acima foram tratados em presença ou ausência de

DETC e/ou N-acetilcisteína (NAC). Os parasitos foram lavados duas vezes por centrifugação a

500 X g por 10 minutos em salina tamponada com fosfato (PBS), pH 7,2. Após centrifugação,

200  µL de  0,1% de  ácido  tiobarbitúrico  (TBA)  foram adicionados  a  200  µL de  células  em

suspensão  e  incubados  a  100°C por  3  horas.  A  produção  de  substâncias  reativas  ao  ácido

tiobarbitúrico (TBARS) foi medida a 532 nm e a absorbância foi comparada ao padrão obtido

usando 0.1% TBA e PBS, à proporção de 1:1.

4.7. Microscopia de fluorescência para detecção de espécies reativas

Trofozoítos cultivados como descrito acima foram tratados em presença ou ausência de

DETC. Em seguida as células foram lavadas em tampão HBSS/Ca/Mg, pH 7,2 por centrifugação

a 500 X g por 10 minutos e incubadas por 30 minutos em 1 mL do mesmo tampão contendo 25

µM da sonda 5'-  (6')- carboxi 2',7'-diclorodihidrofluoresceína diacetato (H2DCFDA, Molecular



Probes). Após o período de incubação, os trofozoítos foram lavados três vezes,  montados em

lâminas e observados ao microscópio de fluorescência.

4.8. Microscopia de fluorescência para detecção de grupos tiol

Trofozoítos foram fixados por 30 min a 4˚C em 1% paraformaldeído em 0,1 M de tampão

cacodilato de sódio, pH 7,2. Para a adesão dos trofozoítos, as lamínulas foram lavadas com extran

neutro, submersas em etanol 70% e secas sem contato manual. Foram colocadas em placas de

Petri de 11 cm de diâmetro e recobertas com solução de 0,1 % de poli-L-lisina em PBS, pH 7,2,

por 10 minutos. Retirado o excesso desta solução, as lamínulas foram secas em estufa a 37 °C,

lavadas em água destilada e, novamente, secas. As células aderidas por 30 minutos às lamínulas

foram incubadas em 50 µM de o-phthaldialdeído (OPA) em PBS, por 12 horas a 4°C. Após este

tempo, as células passaram por sucessivas lavagens, sendo montadas em lâminas com N-propil-

galato e observadas no microscópio de fluorescência.

4.9. Microscopia eletrônica de transmissão (MET)

Após o tratamento com as drogas, as células foram fixadas em 2,5% de glutaraldeido, 4%

de paraformaldeído, 4% de sacarose em tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2 durante 60

minutos à temperatura ambiente. Após a fixação, as células foram lavadas no mesmo tampão e

pós-fixadas em solução de 1% de tetróxido de ósmio, 0,8% de ferrocianeto de potássio e 5mM de

cloreto  de  cálcio  neste  tampão.  Em  seguida  os  parasitos  foram  lavados,  desidratados  em

concentrações crescentes de acetona e infiltrados em resina epoxi Polybed (Polysciences). Após

polimerização por 48 hs a 60°C, cortes ultrafinos foram coletados em grades de cobre de malha

400 e contrastados em 5% de acetato de uranila e 15% de citrato de chumbo. As grades são

observadas ao microscópio eletrônico de transmissão Zeiss EM 109 a 80kV. 

4.10. Análise estatística

Os dados obtidos estão representados como a média ± desvio padrão da média e foram

analisados estatisticamente pelos testes t de Student ou ANOVA e pós-teste de Tukey com nível



de significância  de  p <  0,05.  Todos  os  experimentos  foram realizados  com pelo  menos três

repetições independentes.

5. RESULTADOS

5.1. Efeito inibitório do DETC na proliferação de trofozoítos de G. lamblia

Para avaliar a atividade inibitória do DETC na proliferação celular de  G. lamblia, nós

realizamos experimentos de dose-resposta, com concentrações de 5, 10, 25, 50 e 100 µM, por 24

horas.  O  DETC  diminuiu  significativamente  a  proliferação  dos  trofozoítos,  não  havendo

diferença significativa entre as concentrações utilizadas, presumivelmente por uma ausência de

efeito giardicida dose-dependente nestas concentrações (Fig. 4A). O valor de IC50  do DETC foi

aproximadamente de 2,0 µM, o que demonstra  a efetividade do DETC contra trofozoítos de

Giardia lamblia in vitro,  tendo seu efeito comparado ao metronidazol, com valores de IC50  em

torno de 1,5 µM. Apesar de discreto, aparentemente há uma relação de dose-dependência para o

efeito inibitório do metronidazol neste parasito nas concentrações utilizadas (Fig. 4B).

(A)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

DETC 10 µM

DETC 25 µM

Controle

DETC 5 µM

DETC 50 µM

DETC 100 µM*A
b
s
. 
6
5
5
 n
m



(B)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 Controle

0,1% DMSO

5 µM Mtz

10 µM Mtz

25 µM Mtz

50 µM Mtz

100 µM Mtz

*

A
b
s
. 
6
5
5
 n
m

Figura  4.  Avaliação  da  suscetibilidade  parasitária  através  de  ensaios  de  proliferação
celular. Trofozoítos  de  Giardia  lamblia  expostos  a  diferentes  concentrações  de  DETC  e
metronidazol. (A) Após 24 horas de incubação, houve uma diferença estatisticamente significante
entre o controle e as células tratadas com DETC, porém o efeito não foi dose-dependente nas
concentrações testadas.  (B)  Em células tratadas com o metronidazol, observamos uma inibição
significativa  do  crescimento  em comparação  com as  células  tratadas  com 0,1% de  DMSO,
havendo uma redução dose-dependente discreta na proliferação entre 5 25 µM de concentração
da droga. (*, p < 0,001).



5.2. Efeito da associação do DETC com o metronidazol em trofozoítos de Giardia lamblia

Após  a  determinação  da  concentração  inibitória  do  DETC  e  metronidazol  neste

protozoário, nós avaliamos a associação de ambas as drogas para verificar um possível efeito

sinergístico em trofozoítos de G. lamblia. Em células tratadas com 1 µM de DETC por 24 horas,

não houve uma inibição significativa do crescimento, bem como em parasitos tratados com 1 µM

de metronidazol, nas mesmas condições (Fig. 5). Quando nós fizemos as associações do DETC

com  o  metronidazol,  em  diferentes  concentrações  de  ambas  e  em  um  mesmo  período  de

incubação,  verificamos  que  há  uma diferença  estatisticamente  significante  entre  o  controle  e

algumas combinações, especialmente quando a concentração do metronidazol está acima de 0,5

µM, o que não ocorre quando comparamos estas combinações com o DETC ou metronidazol

isoladamente (Fig.  5). Estes resultados sugerem que não há um efeito sinergístico entre estes

compostos em trofozoítos de Giardia lamblia nas concentrações utilizadas, já que os valores de

IC50 de ambas as drogas se encontram próximos aos valores empregados experimentalmente neste

estudo. 
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Figura 5. Avaliação de possível sinergismo entre DETC e metronidazol sobre trofozoítos de
G. lamblia.  As células foram incubadas  com ambas as drogas  em diferentes  combinações ou
isoladamente, por 24 horas. Houve uma inibição estatisticamente significante (*p < 0,05; **, p <



0,01) da proliferação celular em parasitos tratados com concentrações mais elevadas de ambas as
drogas, porém os resultados não indicam efeito sinergístico desta associação.



5.3. Avaliação da citotoxicidade em esplenócitos in vitro

Com o objetivo de investigar os efeitos citotóxicos do DETC em culturas de esplenócitos,

nós realizamos a extração do baço de camundongos BALB/c para avaliarmos a incorporação de

timidina tritiada por essas células, em um período de 24 horas. Em esplenócitos tratados com

DETC, verificamos uma diminuição na incorporação de timidina à medida que aumentamos a sua

concentração, o que nos indica uma relação de dose-dependência (Fig. 6A). O valor de IC50 para

este composto em esplenócitos foi cerca de 217 µM, muito acima dos valores encontrados para

seu efeito giardicida. O metronidazol não causou citotoxicidade em esplenócitos (Fig. 6B) nas

mesmas concentrações utilizadas para o DETC, sugerindo que estas células são menos suscetíveis

à  ação  do  5-nitroimidazol  em  comparação  ao  tiocomposto.  Embora  este  seja  um  resultado

desfavorável,  a concentração em que o DETC causa seu efeito citotóxico em células do baço

difere significativamente do utilizado para ser efetivo contra trofozoítos de Giardia lamblia.
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Figura 6. Determinação da citotoxicidade em culturas de esplenócitos.  Células do baço de
camundongos Balb/C foram tratadas com DETC (A) ou metronidazol (B), por 24 horas. Houve
uma redução da taxa de proliferação dos esplenócitos tratados com DETC, indicada pela redução
da  incorporação  de  timidina  com  o  aumento  da  concentração  da  droga.  (*  p <  0,05).  O
metronidazol não reduziu a incorporação de timidina destas células, nas mesmas concentrações. 



5.4. Detecção de tióis livres em trofozoítos de Giardia lamblia

Para  verificar  os  possíveis  efeitos  causados  pelo  DETC neste  parasito,  testamos  se  a

atividade giardicida desta substância está associada com o conteúdo dos tióis livres através da

detecção pela sonda fluorescente o-phthaldialdeído (OPA), que se liga seletivamente a grupos tiol

em  presença  de  grupamentos  amino.  Em  parasitos  controle  foi  observada  uma  marcação

homogênea, um pouco mais intensa na região anterior de algumas células (Fig. 7A). Em parasitos

tratados com DETC a 200 µM por 24 horas, algumas células apresentavam uma marcação com

intensidade  menor  ou  ausente  em  comparação  ao  controle,  indicando  que  o  DETC  está

bloqueando os tióis da célula (Fig. 7C). Este resultado indica a participação dos tióis livres no

efeito giardicida do composto.

                          

Figura 7. Análise do conteúdo de tióis livres em trofozoítos de G. lamblia. Detecção de grupos
sulfidrila através da sonda fluorescente  orto-phthaldialdeído (OPA – A e C). Células controle
apresentam uma  marcação  homogênea,  um pouco  mais  intensa  na  região  anterior  de  alguns
trofozoítos  (A). Trofozoítos de  Giardia lamblia tratados com 200  µM de DETC por 24 horas,
apresentando  uma fraca  marcação  (C) em relação  ao  controle.  Visualização  das  células  por
microscopia de contraste de fase (B e D). 



5.5. Determinação de tióis totais em trofozoítos de Giardia lamblia

Com o objetivo de detectar as concentrações totais de grupos tiol presentes neste parasito,

foi utilizado o reagente de Ellman (1959), que determina quantitativamente grupos sulfidrila em

amostras biológicas. Após 2 horas de incubação com 100 µM de DETC, foi possível observar um

decréscimo do conteúdo de grupamentos  tiol  totais em comparação ao controle,  apesar  desta

diferença  não  ser  estatisticamente  significante  (Fig.  8).  O  metronidazol  nas  mesmas

concentrações  não  levou  à  diminuição  destes  grupos  sulfidrila,  com  níveis  de  detecção

comparáveis aos do controle. Quando as células foram incubadas com a associação de ambos,

observamos  uma  diminuição  da  expressão  de  grupamentos  tiol,  porém  houve  um  discreto

aumento em comparação ao DETC. Estes resultados sugerem que o DETC diminui a capacidade

antioxidante de  G. lamblia através do decréscimo da expressão de grupos tiol presentes neste

parasito, não havendo efeitos aditivos ou sinergísticos entre os compostos. 
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Figura 8. Quantificação dos grupos sulfidrila em trofozoítos de Giardia lamblia. Houve uma
diminuição dos níveis de tióis totais em células tratadas com 100 µM de DETC por 2 horas em
relação ao controle, porém esta redução não foi estatisticamente significante (p > 0,05). Parasitos
tratados  com metronidazol  apresentaram valores  semelhantes  ao controle  e  a  combinação  do
DETC com o metronidazol levou a um discreto aumento dos níveis de tióis livres em comparação
ao DETC.



5.6.  Avaliação  da  participação  dos  grupamentos  tiol  na  proliferação  de  trofozoítos  de

Giardia lamblia

Após a determinação dos tióis livres, nós avaliamos a participação destes grupamentos na

proliferação de trofozoítos de Giardia lamblia in vitro. Em células tratadas com 25 µM de DETC

por 24 horas, observamos um decréscimo na proliferação celular em relação às células controle

(Fig.  9).  A  adição  de  25  µM  de  N-acetilcisteína  (NAC)  no  meio  de  cultura  não  afetou  a

proliferação do parasito in vitro. A incubação das células com DETC e NAC, ambos a 25 µM,

levou à reversão parcial do efeito giardicida do DETC, aumentando discretamente à medida que

elevamos a concentração do NAC (Fig. 9). Estes dados indicam que o efeito do DETC nestas

células está associado, ao menos parcialmente, com os grupamentos tiol presentes neste parasito,

porém outros  mecanismos podem estar  envolvidos,  já  que a  NAC não foi  capaz  de reverter

totalmente os efeitos causados pelo DETC.
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Figura  9.  Efeitos  do  DETC na  proliferação  de  trofozoítos  de  Giardia em  presença  ou
ausência de N-acetilcisteína (NAC). Células tratadas com 25 µM de DETC apresentaram uma
redução na proliferação em comparação ao controle (*, p < 0,05). Quando associamos o NAC ao
DETC em diferentes proporções há uma reversão parcial do efeito inibitório do DETC.



5.7. Quantificação de lipoperóxidos em trofozoítos de Giardia lamblia

Com a observação de que o DETC é capaz de diminuir os níveis de tióis livres neste

parasito  e  por  conseqüência  a  sua  capacidade  antioxidante,  decidimos  verificar  os  danos

oxidativos  celulares  através  da  quantificação  bioquímica  da  peroxidação  lipídica  através  da

detecção de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico.  Em células tratadas com 200 µM de

DETC  por  4  horas,  houve  um  aumento  significativo  desta  lipoperoxidação  (Fig.  10A).  A

associação do DETC com a NAC foi capaz de reverter a lipoperoxidação causada pelo DETC

(Fig.  10B).  Estes dados sugerem que o DETC está elevando o estresse oxidativo, sendo este

efeito  modulado  por  cisteína,  possivelmente  pela  interação  destas  duas  moléculas  com

conseqüente inibição da atividade do DETC.
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Figura 10. Avaliação da peroxidação lipídica pela detecção de substancias reativas ao ácido
tiobarbitúrico em trofozoítos de Giardia lamblia. (A) Células tratadas com 200 µM de DETC
por  4  horas  apresentaram  um  aumento  significativo  da  peroxidação  lipídica  em  relação  ao
controle (t de Student, * p < 0,001).  (B) Houve uma reversão dos efeitos do DETC quando foi
realizado o co-tratamento com a NAC, em parasitos tratados por 2 horas (** p < 0,05).



5.8. Detecção de espécies reativas em trofozoítos de Giardia lamblia

Como  um  dos  efeitos  do  DETC  é  o  aumento  dos  danos  oxidativos  celulares  em

trofozoítos de  Giardia, resolvemos em seguida avaliar a produção espécies reativas através da

sonda  fluorescente  5'-  (6')-  carboxi  2',7'-diclorodihidrofluoresceína  diacetato  (H2DCFDA,

Molecular Probes), que é permeável à membrana celular, se tornando impermeável no espaço

intracelular quando se liga a espécies reativas de oxigênio, emitindo fluorescência. A maioria das

células  controle  estavam viáveis,  com grande  motilidade ou aderidas  à  lâmina de vidro,  não

apresentando marcação para a sonda (Fig.  11A - B). Os trofozoítos tratados com 100 µM de

DETC por 1 hora se encontravam menos móveis e com alterações morfológicas na superfície

celular.  Nestas  células  observou-se  uma  marcação  homogênea  (Fig.  11C),  um  pouco  mais

pronunciada  em regiões  de protuberância  membranosa,  conhecidas  como “blebs” (Fig.  11D).

Assim como no controle, as células tratadas com 200 µM de DETC por 1 hora não apresentaram

marcação para a sonda. Isto provavelmente se deve ao fato de que a grande maioria destas células

já estavam mortas, não sendo possível a detecção da sonda intracelularmente (Fig. 11E - F).



              

Figura 11. Microscopia de fluorescência (A ,C ,E) e contraste de fase (B, D ,F) para detecção
de espécies  reativas em trofozoítos de  Giardia.  A sonda fluorescente  5'-  (6')-  carboxi 2',7'-
diclorodihidrofluoresceína diacetato (H2DCFDA) foi utilizada para detecção de espécies reativas
neste parasito. Células controle não apresentaram marcação. (A e B) O tratamento com 100 µM
de  DETC por  1  hora  levou  ao  aparecimento  de  células  com  alterações  morfológicas  (D)  e
marcadas com a sonda fluorescente (C). Trofozoítos tratados com 200 µM de DETC por 1 hora
não apresentaram marcação com H2DCFDA (E), possivelmente porque estas já estavam mortos
(F).



5.9. Avaliação ultraestrutural dos efeitos do DETC

Para entender melhor os efeitos do DETC em trofozoítos de G. lamblia, nós incubamos as

células  em  presença  ou  ausência  de  200  µM  desta  substância  por  24  horas  e  depois  de

processadas, foram visualizadas em MET. As células controle apresentavam-se íntegras com uma

grande quantidade de partículas de glicogênio e cisternas de retículo endoplasmático distribuída

pelo  citoplasma  (Fig.  12A).  Vesículas  periféricas  foram observadas  subjacentes  à  membrana

plasmática (Fig. 12B). Nestas células também podemos verificar em corte transversal estruturas

do citoesqueleto, como os axonemas dos flagelos, o funis (Fig. 12C) e o disco adesivo (Fig. 12D).

Os  núcleos,  presentes  na  região  anterior  dos  parasitos,  encontravam-se  homogêneos,  bem

delimitados pela membrana nuclear (Fig. 12D). Em parasitos tratados com DETC, mais de 50%

das células  apresentavam-se com alto grau de extração  citoplasmática,  inclusive do conteúdo

nuclear  (Fig.  13A).  Prováveis  processos autofágicos também foram verificados neste  parasito

(Fig.  13B),  sugerido  pela  presença  de  estruturas  virguliformes  ou  com  dupla  membrana

circunscrevendo  porções  citoplasmáticas.  Possível  participação  do  retículo  endoplasmático  é

sugerida, já que este se encontrava dilatado e próximo às vesículas (Fig. 13C), que também se

apresentaram  maiores  e  menos  numerosas  do  que  no  controle,  sugerindo  a  ocorrência  de

confluência das mesmas (Fig. 13D).



        

Figura 12. Análise ultraestrutural  de trofozoítos  de  Giardia lamblia.  (A)  Células controle
apresentando  citoplasma  homogêneo,  com  grânulos  de  glicogêneo  (assinalado  por  círculos
brancos) e retículo endoplasmático (setas). Em (B), visualizamos as vesículas periféricas (*) na
região  dorsal  da  célula.  (C)  Estruturas  do  citoesqueleto,  como  os  axonemas  dos  flagelos
(assinalados por círculos pontilhados) e o corpo funis (setas). Em  (D), observamos células em
corte longitudinal apresentando núcleos (N) e o disco adesivo (seta).



        

Figura  13.  Análise  ultraestrtural  de  trofozoítos  de  G.  lamblia tratados  com DETC.  (A)
Células tratadas com 200 µM de DETC por 24 horas apresentando reduzida eletrondensidade de
citoplasma e  nucleoplasma, em comparação às células controle (Fig. 12).  (B) Visualização de
vesículas virguliformes ou com dupla membrana (assinaladas por círculos), sugerindo possíveis
processos autofágicos. Em (C), observamos este mesmo processo, com provável participação do
retículo endoplasmático, que se encontra mais dilatado quando comparado ao controle. Em (D),
visualizamos  uma  célula  apresentando  grande  compartimento  alongado,  presumivelmente
formado pela fusão homofílica das vesículas periféricas.



6. DISCUSSÃO

A elucidação dos efeitos do DETC, um conhecido inibidor de SOD, é de importância

fundamental  para  o  esclarecimento  dos  mecanismos  de  ação  envolvidos  em  sua  atividade

giardicida, já que a ausência de SOD em Giardia nos permite evidenciar a existência de efeitos

independentes desta enzima, produzidos pela ação do DETC em protozoários parasitas.

Apesar  de  ser  efetivo  contra  trofozoítos  de  Giardia  lamblia  in  vitro,  a inibição  da

proliferação  celular  pelo  DETC  aparentemente  não  é  dose-dependente.  Uma  das  possíveis

explicações  para  este  fato  é  que  esta  substância  pode  ser  oxidada  de  forma  muito  rápida,

principalmente  em  soluções,  perdendo  parte  da  sua  atividade.  Outra  possibilidade  é  que  o

composto atue sobre um limitado “pool” de resíduos de cisteína,  assim o efeito atingiria  um

plateau ao reagir com os grupos SH disponíveis. A manipulação deste composto precisa ser feita

com presteza, evitando sua exposição ao ar e/ou aumento da temperatura. Embora seja uma droga

relativamente instável, seu efeito giardicida é bastante satisfatório, com níveis comparáveis ao do

metronidazol in vitro. 

O dissulfiram, medicamento utilizado no tratamento contra o alcoolismo, age como um

inibidor irreversível  da enzima aldeído desidrogenase (ALDH) (Brien & Loomis,  1985).  Este

fármaco sofre rápida redução enzimática no sangue pela glutationa redutase (Strömme, 1963;

Cobby  et  al.,  1977),  mas pode também ser  reduzido de forma não enzimática pela albumina

(Agarwal  et al.,  1983).  Subseqüentemente,  DETC é metabolisado por tiol metiltransferase ou

tiopurina metiltransferase a DETC-Me (Gessner & Jakubowski, 1972; Glauser  et al., 1993; Lill

et al.,  1996), que sofre oxidação principalmente pelo citocromo P-450, com uma contribuição

minoritária  de  flavina  monooxigenases  (Johansson  et  al.,  1989).  Os metabólitos  oxidados do

dissulfiram têm sido descritos como potentes inibidores da ALDH, através da carbamilação de

um grupo tiol crítico no sítio ativo da enzima (Jin et al., 1994; Tonkin et al., 2003). 

Por  ser  reduzido  rapidamente  in  vivo a  DETC,  o  dissulfiram se  torna  uma poderosa

ferramenta quimioterápica no tratamento contra a giardíase. Este fármaco já foi testado in vitro e

in vivo contra Giardia lamblia (Nash & Rice, 1998), com resultados semelhantes aos encontrados

neste estudo para o DETC com trofozoítos in vitro.

Quando analisamos a associação  do DETC com o metronidazol,  verificamos  que não

houve um efeito sinergístico entre estas duas drogas. Em Entamoeba histolytica, o metronidazol é



capaz  de  se  ligar  covalentemente  a  algumas  proteínas  específicas,  incluindo  superóxido

dismutase  e  tioredoxina  redutase,  esta  última  sendo  uma  das  responsáveis  pela  ativação  do

metronidazol neste protozoário através da redução do grupo nitro (Leitsch  et al., 2007). Além

disso, os níveis de cisteína são reduzidos com a adição do metronidazol,  provavelmente pela

reação desta droga com os grupos sulfidrila acessíveis neste parasito (Leitsch et al., 2007). Como

a tioredoxina redutase é uma enzima muito comum, é provável que processos similares ocorram

em  outros  organismos  procarióticos  e/ou  eucarióticos.  Nesse  sentido,  o  efeito  giardicida  do

DETC e metronidazol pode estar  associado à competição de ambas as drogas  pelos mesmos

mecanismos  de  ativação  em  Giardia  lamblia,  que  apresenta  uma  enzima  semelhante  à

tioredoxina redutase,  a dissulfeto redutase (Brown  et al., 1996b) e proteínas ricas em cisteína

(Luján & Nash, 1994). Em Trichomonas vaginalis,  Entamoeba histolytica e  Giardia lamblia, o

mecanismo  deste  5-nitroimidazol  está  relacionado  à  sua  redução  pela  piruvato:ferredoxina

oxidorredutase a radicais citotóxicos que levam a danos irreversíveis e morte celular (Müller,

1986).  Apesar  disso,  resistência  ao  metronidazol  em  E.  histolytica pode  ser  atribuída  à

diminuição  de  enzimas  antioxidantes,  como  peroxiredoxina  (Wassmann  et  al.,  1999)  e

superóxido  dismutase  (Samarawickrema  et  al.,  1997),  assim  como  em  G.  lamblia,  onde  o

aumento  da  atividade  da  enzima  NADH  oxidase  tem  sido  associado  a  cepas  resistentes  ao

metronidazol (Ellis et al., 1993).

Alguns  trabalhos  têm  desencorajado  a  utilização  do  dissulfiram  e  metronidazol  em

associação, principalmente pelo acúmulo de acetaldeído causado pela inibição da enzima ALDH

por estes fármacos (Gardner & Hill, 2001) em pacientes que fazem ingestão de álcool, levando ao

efeito “antabuse” (sensação de calor, náusea, vômitos e taquicardia) (Finegold, 1980; Edwards et

al., 1986; Krulewitch, 2003). A utilização destas duas drogas em conjunto poderia potencializar

este  efeito,  além  de  causar  em  alguns  pacientes  reações  psicóticas,  conforme  alertado  pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em seu bulário eletrônico.

Quando  analisamos  a  incorporação  de  timidina  por  células  do  baço  na  presença  de

diferentes concentrações de DETC ou metronidazol, observamos que não houve uma diferença

significativa nos níveis de incorporação entre as células controle e tratadas com o metronidazol.

No entanto, o DETC apresentou atividade citotóxica dose-dependente nas concentrações acima

de 111 µM. Apesar disso, o valor de IC50 encontrado para trofozoítos de Giardia (i.e. 2 µM) está

muito abaixo dos níveis que causam citotoxicidade nestas células de mamíferos.



A  farmacocinética  e  os  efeitos  colaterais  do  dissulfiram  têm  sido  extensivamente

estudados, gerando dados para a elaboração de formulações e regimes terapêuticos apropriados.

Sua biodisponibilidade é maior que 80% após administração oral e a eliminação do dissulfiram e

seus metabólitos é um processo lento. Aproximadamente 20% da droga permanece no corpo após

1 a 2 semanas (Ellenhorn  et al., 1997  apud Sauna  et al., 2005). Apesar de ser recomendado o

monitoramento de pacientes  que usam altas doses do dissulfiram (acima de 250 mg por dia)

(Fuller & Gordis, 2004), existem poucos efeitos colaterais associados com longos períodos de

tratamento.  Hepatoxicidade  é  a  causa  mais  comum de  preocupações  durante  a  utilização  do

dissulfiram (Sauna et al., 2005), contudo este efeito adverso é geralmente reversível quando seu

uso é interrompido na presença  de manifestações  clínicas  (Wright  et  al.,  1988).  A excelente

tolerância e ausência de efeitos colaterais graves tornam o dissulfiram uma droga segura e eficaz,

inclusive com aprovação pela FDA e ANVISA.

A  redução  nos  níveis  de  grupamentos  tiol  em  trofozoítos  tratados  com  DETC  foi

observada tanto por microscopia de fluorescência, quanto pela avaliação quantitativa através do

reagente de Ellman (DTNB). Estes resultados sugerem que o DETC esteja carbamilando e/ou

formando pontes dissulfeto com grupamentos tiol livres que estão presentes em Giardia e que são

responsáveis pelos mecanismos antioxidantes deste parasito, a exemplo das proteínas ricas em

cisteína e dissulfeto redutase. De modo interessante, a atividade do dissulfiram em trofozoítos de

G. lamblia  foi reduzida pela adição de cisteína ao meio (Nash & Rice, 1998), sugerindo que a

reação com grupos tiol é um importante mecanismo de ação desta droga. O metronidazol também

reduziu os níveis de tióis totais em Giardia, porém não houve diferenças entre o tratamento com

as drogas feito isoladamente ou em conjunto.

Cepas de Giardia lamblia resistentes ao metronidazol estão associadas a um aumento da

atividade da enzima NADH oxidase, possibilitando a detoxificação de espécies oxidativas (Ellis

et al., 1993). É provável que cepas sensíveis ao metronidazol sejam mais suscetíveis ao estresse

oxidativo, já que estas apresentam diminuição do consumo de O2 (Ellis et al., 1993), com possível

redução dos níveis de grupos sulfidrila livres, que podem ser oxidados através da ativação do

grupo nitro deste fármaco. 

Para  confirmar  o  papel  dos  grupamentos  tiol  no  efeito  giardicida  do  DETC,  nós

incubamos os trofozoítos de Giardia em concentrações crescentes de NAC, associadas ou não a

este composto. Não houve diferenças significativas entre células tratadas com 25 µM de NAC e o



grupo  controle,  porém  houve  uma  diminuição  significativa  da  proliferação  celular  quando

adicionamos 25 µM de DETC ao meio de cultura. A pré-incubação do NAC com o DETC na

proporção 1:1 reverteu parcialmente a  inibição, aumentando discretamente à medida que esta

proporção de NAC foi aumentada. A presença de resíduos de cisteína tem sido enfatizada na

literatura como um fator de crescimento essencial para  Giardia lamblia  (Luján & Nash, 1994),

conferindo  proteção  contra  os  efeitos  letais  do  oxigênio  (Fairlamb,  1989).  As  análises  de

incorporação de L-cisteína por este parasito indicam a presença de ao menos dois sistemas de

transporte. L-cistina não foi incorporada pelos trofozoítos, sugerindo a ausência de um sistema de

transporte e a especificidade dos transportadores de cisteína.  Giardia não é capaz de sintetizar

cisteína ou metionina a partir de sulfato, nem de converter metionina em cisteína, sendo assim o

protozoário é auxotrófico para este aminoácido (Luján & Nash, 1994).

As  CRPs,  também conhecidas  como proteínas  variantes  de  superfície  (VSPs),  são  os

principais  antígenos  de  Giardia  lamblia.  Cerca  de  150  diferentes  genes  que  codificam estas

proteínas tem sido identificados no genoma deste parasito. Somente uma VSP é expressa por

trofozoíto, permitindo que  Giardia mude a expressão desta proteína em sua superfície (Nash,

2002).  O  mecanismo  desta  variação  antigênica  ainda  não  está  claro,  mas  este  não  envolve

rearranjo de DNA e é refletido por mudanças na expressão gênica em nível de RNA mensageiro

(Nash,  2002).  Diferenciação  pode  induzir  variação  antigênica  in  vitro (Svärd  et  al.,  1998;

Carranza  et al.,  2002;) e  in vivo (von Allmen  et al.,  2004).  Análises de anticorpos IgA anti-

Giardia em leite materno de mães que vivem em área endêmica de giardíase, provavelmente com

múltiplas  infecções  com diferentes  cepas  de  Giardia,  revelou  que  as  VSPs  são  as  proteínas

imunorreativas dominantes (Téllez et al., 2005). 

Estes dados nos indicam que a reação com grupos tiol é um importante mecanismo de

ação desta droga,  apesar de não ser o único. Em 1930, o dissulfiram começou a ser utilizado

como escabicida e vermicida por ser um quelante de cobre, um componente essencial da cadeia

respiratória  de artrópodes  e  helmintos (Eneanya  et  al.,  1981).  A atividade quelante de metal

também é relatada para o DETC, que é um específico inibidor de Cu-Zn superóxido dismutase

(Pritsos  et al., 1989; Majid & Nishiyama, 2002). As proteínas com motivos dedo de zinco são

essenciais para o funcionamento celular normal (Berg & Shi, 1996), tornando-se um importante

alvo terapêutico (Rein et al., 1997). Giardia expressa altos níveis de CRP na superfície, as quais



possuem motivos dedo de zinco (Luján et al., 1995c). O zinco pode ser quelado pelo DETC, se

apresentando como uma outra via de atuação desta droga neste parasito. 

 Os danos oxidativos celulares em membranas de trofozoítos tratados com DETC foram

avaliados através da formação de um produto citotóxico, o malondialdeído (MDA), que se liga ao

TBA gerando uma reação colorimétrica indicativa da peroxidação lipídica (Bellé  et al., 2004).

Houve um aumento significativo da lipoperoxidação em parasitos tratados com 200 µM DETC,

por 4 horas. O metronidazol levou a um aumento discreto da peroxidação lipídica e a associação

entre  o  DETC  e  o  metronidazol  não  elevou  significativamente  a  peroxidação,  com  níveis

comparáveis ao DETC utilizado isoladamente, provavelmente porque a concentração do DETC já

estava  alta,  levando ao  plateau  da  peroxidação  celular.  Todos  os  componentes  celulares  são

suscetíveis  à  ação  das  espécies  reativas  de  oxigênio,  no  entanto  as  membranas  são  um dos

componentes mais atingidos em decorrência da lipoperoxidação (Ferreira & Matsubara, 1997).

Este processo pode levar à morte celular através de alterações na estrutura e permeabilidade de

membrana, levando à perda de seletividade na troca iônica e liberação de conteúdo das organelas,

como por exemplo, as enzimas hidrolíticas dos lisossomas (Hershko, 1989). O NAC foi capaz de

reverter parcialmente os efeitos do DETC, demonstrando a importância dos grupamentos tiol no

mecanismo de ação desta droga.

Baseado na confirmação de que o DETC promove lipoperoxidação, provavelmente pelo

aumento da geração de radicais livres de oxigênio, resolvemos avaliar a produção de espécies

reativas  por esta droga em  Giardia lamblia com a sonda fluorescente H2DCFDA.  As células

controle não apresentaram marcação para a sonda, enquanto que trofozoítos tratados com 100 µM

de DETC por 1 hora foram marcados de forma homogênea, demonstrando que este tiocomposto

está aumentando a formação de espécies reativas em trofozoítos de Giardia lamblia. Isto se deve

ao fato de que a redução de grupos sulfidrila livres pode estar afetando o potencial redutor deste

parasito,  levando ao  aumento  do  estresse  oxidativo.  O mesmo não  pôde  ser  visualizado  em

células tratadas com 200 µM de DETC, possivelmente porque estas já se encontravam mortas.

Os  metabólitos  mais  comuns  produzidos  pela  utilização  do  oxigênio  em  organismos

aeróbicos  são o radical  superóxido  (O2
•)  e  peróxido  de hidrogênio  (H2O2),  que  participa  da

reação que produz o radical hidroxila (OH•), sendo este último extremamente reativo (Cadenas,

1989).  Superóxido  é  usualmente  detoxificado  pela  SOD a  peróxido  de  hidrogênio,  o  qual  é

reduzido  a  água  por  catalase,  peroxidase  e  a  enzima  dependente  de  glutationa,  glutationa



peroxidase  (Cadenas,  1989;  Fridovich,  1989).  Além  destas  enzimas  de  detoxificação

convencionais,  mecanismos  alternativos  podem  ser  utilizados  para  diminuição  do  estresse

oxidativo celular,  que incluem as dioxigenases e monooxigenases (citocromo P-450 redutase)

(Malmström,  1982).  Algumas  oxidases  dependentes  de  flavina  (NADH  oxidase)  reduzem

tetravalentemente  o  oxigênio  a  água,  abolindo  a  produção  de  superóxido  e  peróxido  de

hidrogênio em bactérias anaeróbicas (Schmidt  et al.,  1986), assim como a NADH peroxidase,

uma flavoenzima envolvida na redução do peróxido que também desempenha papel antioxidante

em algumas células (Stanton & Jensen, 1993).

 Alguns protozoários microaerófilos também possuem NADH oxidase. Entamoeba

histolytica contém uma NADPH oxidase dependente  de flavina  que produz peróxido quando

purificada (Lo & Reeves, 1980).  Trichomonas vaginalis contém uma flavo-oxidase que produz

água, além de uma NADPH oxidase produtora de peróxido (Linstead & Bradley, 1988). Giardia

também apresenta atividades oxidase e peroxidase dependentes de NADH (Brown et al, 1996a;

Brown  et al, 1998), responsáveis pela capacidade deste parasito de detoxificar o oxigênio.  As

principais  enzimas de  detoxificação  de espécies  oxidantes,  como a SOD, catalase,  glutationa

redutase e glutationa peroxidase não estão presentes neste protozoário, salientando a importância

da  manutenção  de  um ambiente  intracelular  redutor  através  da ciclagem redox  pelos  grupos

sulfidrila presentes em Giardia. 

A  elucidação  dos  efeitos  microbicidas  do  DETC  foi  possibilitada  pela  microscopia

eletrônica de transmissão, através da observação da ultraestrutura celular do parasito. Em células

tratadas com 200 µM de DETC por 24 horas, houve um alto grau de extração citoplasmática,

apresentada por mais de 50% das células. Este efeito é causado provavelmente pelo colapso do

potencial de membrana, com conseqüente rompimento da membrana plasmática pelo aumento do

estresse oxidativo (Lloyd et al., 2000), onde a indução de radicais livres de oxigênio leva a uma

inativação de sistemas que consomem oxigênio, acúmulo de peróxido de hidrogênio e oxidação

de grupos tiol. 

Prováveis processos autofágicos também foram verificados neste parasito, sugeridos pela

presença de estruturas virguliformes ou com membrana dupla, que são semelhantes à formação

dos vacúolos em organismos eucariotos (Suzuki & Ohsumi, 2007; Xie & Klionsky, 2007).

Autofagia é um processo utilizado pelas células para requerimento de sua homeostasia

através  da degradação do citoplasma ou eliminação de organelas defeituosas.  Os mecanismos



envolvem a formação de uma estrutura de dupla membrana dentro da célula, chamada de vacúolo

autofágico ou autofagossomo, a partir do retículo endoplasmático e vias secretórias iniciais. A

fusão  com  o  lisossomo  gera  o  autofagolisossomo,  onde  as  enzimas  hidrolíticas  agem  na

degradação do conteúdo interno (Shintani & Klionsky, 2004). Resposta a condições de estresse,

como por exemplo, limitação de nutrientes (Takeshige  et al., 1992) e acúmulo de proteínas no

retículo  endoplasmático (Yorimitsu  et  al.,  2006)  podem levar  a  mecanismos  de  autofagia.  É

possível que Giardia também utilize destes mecanismos para evitar a perda da homeostasia com

o aumento do estresse oxidativo, como ocorre em outros tipos celulares (Hill et al., 2007; Chien

et al., 2007; Scherz-Shouval et al., 2007).

A  observação  de  vesículas  que  se  encontravam  maiores  e  menos  numerosas  em

comparação ao controle nos leva a crer que ocorreu a fusão homofílica destes compartimentos.

Este processo pode ter sido mediado por pontes dissulfeto que se formam pela ação do DETC

entre  as  cisteínas  das  proteínas  celulares,  conferindo  uma  modificação  da  conformação

tridimensional à molécula, expondo sítios de reconhecimento e/ou catalíticos e ocasionando uma

série de alterações na morfologia e funcionamento normais da célula.

O conjunto de resultados aqui relatados e  brevemente  discutidos parece indicar  que a

abordagem do estresse oxidativo e conteúdo de grupos tiol podem prover valiosas estratégias

terapêuticas para a giardíase.



7. CONCLUSÕES

7.1. O DETC mostrou-se efetivo na inibição da proliferação celular de trofozoítos de  Giardia

lamblia in vitro, porém este efeito aparentemente não é dose-dependente;

7.2. A associação do DETC com o metronidazol não levou a um efeito sinergístico in vitro;

7.3.  O DETC promove a  redução dos  níveis  de  grupos  sulfidrila  livres,  provavelmente  pela

formação de pontes dissulfeto e/ou carbamilações em moléculas ricas em cisteína que estejam

com estes grupamentos tiol acessíveis, como as CRPs, uma das responsáveis pelos mecanismos

antioxidantes deste parasito;

7.4. O aumento do estresse oxidativo em trofozoítos de G. lamblia pode ser devido à diminuição

da capacidade antioxidante deste protozoário, inviabilizando a sua sobrevivência;

7.5.  Os resultados apresentados neste trabalho apontam para uma nova abordagem na terapia

contra  a  giardíase.  Estudos  para  avaliação  dos  efeitos  do  DETC  in  vivo se  colocam  como

perspectivas em nosso trabalho.
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RESUMO

O  protozoário microaerófilo  Giardia  lamblia  coloniza  o  trato  intestinal  de  hospedeiros

vertebrados,  onde é  exposto a  diferentes  concentrações  de  oxigênio.  Apesar  do  metabolismo

fermentativo,  trofozoítos  de  Giardia  consomem oxigênio  e  mecanismos de  detoxificação  são

requeridos. Desprovido de glutationa, Giardia expressa altas concentrações de proteínas ricas em

cisteína (CRP, também conhecidas como proteínas variantes de superfície ou VSP), como defesa

antioxidante.  Este  mecanismo  envolve  ciclagem  redox  para  a  manutenção  de  um  ambiente

intracelular  reduzido  e  proteção  contra  o  estresse  oxidativo.  Neste  contexto,  substâncias  que

interfiram  na  resposta  antioxidante  deste  protozoário  podem  compreender  uma  poderosa

estratégia  quimioterápica  contra  a  giardíase.  Neste  estudo,  nós  analisamos  os  efeitos  do

dietilditiocarbamato (DETC), um inibidor de superóxido dismutase (SOD), na proliferação do

parasito,  expressão  de  tióis  totais,  lipoperoxidação,  produção  de  radicais  livres  e  arquitetura

celular. DETC inibiu a proliferação celular em níveis semelhantes ao metronidazol e induziu a

peroxidação  de  membranas  neste  parasito,  possivelmente  pelo  aumento  de  espécies  reativas.

Alterações  ultraestruturais  também foram observadas  neste  protozoário.  Células  tratadas  com

DETC  apresentaram  alto  grau  de  extração  citoplasmática,  além  de  estruturas  indicativas  de

autofagia. As vesículas periféricas também se encontravam maiores, sugerindo confluência. Estes

efeitos são independentes de SOD, já que Giardia não apresenta esta enzima. Detecção de grupos

tiol  com  a  sonda  fluorescente  o-phthaldialdeído  (OPA)  foram  significantemente  moduladas

negativamente pelo DETC. Estes dados nos indicam que DETC aumenta o estresse oxidativo em

trofozoítos de Gardia lamblia pela reação com grupos tiol.

Palavras-chave: Giardia lamblia, dietilditiocarbamato, estresse oxidativo.



ABSTRACT

The microaerophilic  protozoan  Giardia lamblia  inhabits  the upper  small  intestine  mucosa  of

vertebrate  hosts,  where  it  is  exposed  to  different  concentrations  of  oxygen.  Despite  the

fermentative metabolism, Giardia trophozoites consume O2 and produce oxygen free radicals and

therefore mechanism for detoxification are required. Devoid of glutathione, Giardia express high

concentrations of cystein-rich proteins (CRP, also known as variable surface protein or VSP), as

an antioxidant defense. This mechanism involves redox cycling for maintenance of a reduced

intracellular  environment  and protection from oxidative stress.  In  this regard,  substances  that

interfere  in  the  antioxidant  response  of  this  protozoan  could  comprise  a  powerful

chemotherapeutic strategy for Giardia lamblia infection. Here, we analyzed the effects of DETC,

a  superoxide  dismutase  (SOD)  inhibitor,  on  parasite  proliferation,  thiol  expression,  lipid

peroxidation, free radicals detection and cell architecture. DETC inhibited parasite proliferation

at  levels  similar  to  metronidazole  and  induced  peroxidation  of  membrane,  possibly  by  the

increase of reactive species.Ultrastructural alteration were also observed. Since this protozoan is

devoid of SOD, here present data indicate SOD-independ DETC effects. Thiol groups detection

with the fluorescent probe o-phthaldialdehyde (OPA). Cells treated with DETC displayed washed

out  cytoplasm  and  structures  indicative  of  autophagy.  The  peripheral  vesicles  also  had  an

increased volume, presumably caused by homophilic fusion. Taken together these data indicate

that DETC enhance the oxidative stress in Giardia trophozoites by reacting with thiol groups.

Keywords: Giardia lamblia, diethyldithiocarbamate, oxidative stress.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. A GIARDÍASE

A Giardíase é uma enteroparasitose causada pelo protozoário flagelado Giardia lamblia,

ordem  Diplomonadida  e  família  Hexamitidae.  Espécies  deste  gênero  infestam  mais  de  40

espécies de hospedeiros vertebrados (Thompson, 2002; Appelbee  et al., 2005), que podem agir

como reservatório para cepas patogênicas em humanos (Isaac-Renton  et al., 1993). A  Giardia

apresenta duas formas evolutivas distintas, uma forma cística infectante que pode sobreviver no

ambiente por meses e a trofozoíta, que prolifera intensamente na porção anterior  do intestino

(Adam, 2001). As manifestações clínicas da doença são diarréia aguda ou crônica (eventualmente

esteatorréia), desidratação, desconforto abdominal e perda de peso (Faubert, 2000; Buret  et al.,

2002; Müller  & Von Allmen, 2005; Gascón, 2006). Artrite reativa também tem sido associada

com infestações entéricas por  Giardia lamblia  (Woo & Panayi, 1984; Hill Gaston & Lillicrap,

2003), bem como o status nutricional afetando função cognitiva e desenvolvimento escolar em

crianças pela prevalência de doenças infecciosas intestinais (Olness, 2003).

A distribuição da giardíase é mundial, sendo a parasitose intestinal mais comum em países

desenvolvidos, com taxas de detecção entre 2-5% e,  20-30% em nações em desenvolvimento

(Thompson  et al.,  1994). A Organização Mundial de Saúde (OMS) relatou em 1996 que 200

milhões de pessoas na Ásia, África e América Latina tinham sintomas de giardíase com cerca de

500.000 novos casos por ano, especialmente entre crianças. Em 2004, a giardíase foi incluída na

Iniciativa de Doenças Negligenciadas pela OMS, devido a sua estreita relação com condições

sócio-econômicas (Savioli  et al., 2006). Em países em desenvolvimento, cerca de 3 bilhões de

pessoas vivem em ambientes com falta de saneamento básico, sugerindo que existam perto de 1

bilhão de casos de giardíase (OMS 1998  apud Wright  et al.,  2003),  contribuindo para os 2,1

milhões de mortes anuais por doenças diarréicas (OMS, 2002). 

Atualmente as infecções por G. lamblia são controladas por drogas, sendo as mais efetivas

as da família dos 5-nitroimidazóis, tinidazol (Fasigyn®) e metronidazol (Flagyl®) em particular

(Boreham,  1991;  Upcroft  &  Upcroft,  1998).  Casos  de  resistência  clínica  são  relatados  na

literatura (Townson, 1994; Farthing, 1996), com taxas de recorrência acima de 90% (Zaat et al.,

1997). Além disso, o metronidazol exibe potencial carcinogênico para humanos (Bendesky et al.,

2002).  Desta  forma,  a  identificação  de  novas  vias  parasito-específicas  e  desenvolvimento de

novas drogas é necessário para o tratamento da giardíase.



 No  lúmen  intestinal  do  hospedeiro  vertebrado,  Giardia é  exposta  a  diferentes

concentrações de oxigênio (Biagini  et al., 2001). Apesar do metabolismo fermentativo, Giardia

consome  O2,  produzindo  radicais  livres  de  oxigênio  e  a  resposta  imune  também  pode  usar

espécies oxidativas (Fernandes & Assreuy, 1997). Desta forma, mecanismos de detoxificação são

requeridos  (Brown  et  al.,  1995).  Trofozoítos de  Giardia  são cobertos por proteínas  ricas em

cisteína  (CRPs,  também  conhecidas  como  proteínas  variantes  de  superfície),  envolvidas  na

proteção do parasito contra os efeitos letais  do oxigênio (Mehlotra & Tekwani,  1999).  Além

disso, estas proteínas estão associadas à resistência a proteases e à variação antigênica, sendo

identificados cerca de 150 genes diferentes que codificam para as CRPs em G. lamblia (Nash,

2002).  A enzima dissulfeto  redutase  está  presente  em  Giardia, conferindo  um balanço redox

dissulfeto intracelular, ressaltando a importância da cisteína neste parasito na resposta ao estresse

oxidativo. A cisteína é descrita como um fator de crescimento essencial para a  Giardia, o que

pode ser verificado no cultivo axênico (Luján & Nash, 1994; Mehlotra & Tekwani, 1999). Nesse

sentido,  substâncias que interfiram na resposta antioxidante deste protozoário podem constituir

uma poderosa estratégia quimioterápica no parasitismo por Giardia lamblia.

1.2. A GIARDÍASE NO BRASIL

No Brasil, sua ocorrência é em grande parte desconhecida - principalmente em adultos.

Prevalências  relatadas  de  giardíase  em crianças  brasileiras  variam de  14,6% em populações

específicas a 78,3% em creches e crianças em idade escolar (Machado & Costa-Cruz, 1998; da

Costa-Macedo et al., 1998; Orlandi et al., 2001).

Um estudo prospectivo sobre a giardíase foi realizado em Gonçalves Dias no município

de Fortaleza (CE), acompanhando crianças recém-nascidas até os 4 anos de idade (Newman et

al., 2001). Dentre as 157 crianças, 43 (27,4%) encontravam-se infestadas por G. lamblia e dentre

estas,  46%  apresentaram  recorrências  ou  recidivas.  As  crianças  que  apresentavam  sintomas

tiveram valores reduzidos de peso e altura, quando avaliados física e nutricionalmente.

No Hospital da Universidade Federal da Bahia, foi realizado um estudo detalhado sobre a

prevalência  de  parasitos  intestinais  em  365  pacientes  com  a  Síndrome  da  Imunodeficiência

Adquirida (SIDA). Cerca de 4,9% destes pacientes apresentaram infestação por Giardia lamblia,

demonstrando uma prevalência significativamente aumentada quando comparada ao grupo que



não apresentava a SIDA (2,4%). O grupo controle foi composto por 5243 pacientes (Feitosa et

al., 2001).

Machado  et  al. (1999),  em um estudo sobre a incidência de giardíase em crianças  de

creches e escolas de ensino fundamental e médio, no município de Mirassol (SP), confirmam os

dados obtidos por outros autores  (Wolfe,  1978; Cardoso  et  al.,  1995; Guimarães  & Sogayar,

1995) que tanto a idade (2 a 6 anos) quanto o nível sócio-econômico (até 6 salários mínimos) são

fatores de risco determinantes da giardíase. Isto se dá pelo fato do nível sócio-econômico e grau

de  escolaridade  mais  baixos  influenciarem as  condições  de  higiene  pessoal  e  cuidados  com

alimentos  e  água  (Machado  et  al.,  1999).  Um estudo  prospectivo  de  doenças  diarréicas  em

crianças que vivem no nordeste brasileiro demonstrou que falta de banheiros e desmame precoce

são fatores de risco para aquisição de giardíase (Guerrant et al., 1983).

Muniz-Junqueira  & Queiroz  (2002) demonstraram haver  associação  entre  má nutrição

(desnutrição energético-protéica) e o parasitismo por Giardia lamblia através da observação de

redução  significativa  dos  valores  de  peso  em  relação  à  idade  e  altura.  Outros  estudos

demonstraram a relação entre infestações por Giardia e subnutrição na África (Loewenson et al.,

1986) e Ásia (Al-mekhlafi et al., 2005). Ertan et al. (2002) também encontraram associação entre

baixos níveis séricos de ferro e zinco e a giardíase.

O decréscimo da taxa de giardíase com o aumento da idade poderia ser explicado pela

resistência imuno-mediada, adquirida em função de contatos sucessivos com o parasito (Wolfe,

1978; Hill, 1993; Isaac-Renton et al., 1996; Machado et al., 1999) e também com a melhoria dos

hábitos de higiene pessoal associada ao aumento da idade.

1.3. CICLO BIOLÓGICO

A infestação por Giardia ocorre por via fecal-oral, através da ingestão de água e alimentos

contaminados  por  fezes  contendo  cistos  (Fig.  1),  como ocorre  freqüentemente  em creches  e

orfanatos  onde  as  condições  de  higiene  podem  estar  comprometidas  (Thompson,  2004).  O

excistamento ocorre no trato digestório, auxiliado pelo baixo pH e proteases estomacais (Adam,

2001),  dando  origem ao  excizoíto  (Bernander  et  al.,  2001).  O  excizoíto  é  oval,  possui  oito

flagelos, quatro núcleos e metabolismo intermediário entre o trofozoíto e o cisto (Fig. 2). Possui

uma ploidia  total  de  16N,  sofrendo  divisão celular  por  duas  vezes  sem replicação  do DNA,



gerando quatro trofozoítos com uma ploidia de 4N (Bernander et al., 2001). Estes últimos irão se

dividir  por  fissão  binária  e  a  adesão  ao  epitélio  intestinal  se  dá  através  do  disco  ventral

(Elmendorf et al., 2003). 

O encistamento ocorre com a passagem dos trofozoítos pelo lúmen intestinal, onde eles se

soltam e são expostos na região posterior do intestino a um pH mais alcalino (em torno de 7,8),

ácidos graxos e sais biliares (Gillin et al., 1988). A ausência de lipoproteínas também demonstrou

ser um fator de promoção do encistamento, o que pôde ser revertido pela adição de colesterol

(Luján et al., 1996).

O processo de formação da parede cística envolve a ativação dos genes de encistamento

em resposta a estímulos e posterior síntese de proteínas que constituirão a parede cística (Lujan et

al., 1995a; 1997), as quais são transportadas para a membrana plasmática através das vesículas

específicas de encistamento (ESVs) (Reiner  et al., 1990; Benchimol, 2004). Durante o tráfego

destas proteínas, é provável que haja a participação das vesículas periféricas na maturação do

material a ser secretado (Touz et al., 2002a).

O potencial zoonótico desta doença tem sido considerado na literatura como um fator de

relevância na transmissão peridomiciliar de felídeos e canídeos (Thompson, 2000).



Figura 1. Ciclo biológico de  Giardia lamblia. (1) Cistos e trofozoítos eliminados através das
fezes.  (2)  Ingestão  de cistos  através  da  água  e  alimentos  contaminandos.  (3)  Trofozoítos  no
lúmen  intestinal.  (4)  Trofozoítos  em  processo  de  divisão.  (5)  Encistamento.  Fonte:
http://pathmicro.med.sc.edu/parasitology/Giardia-lc-gif).
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Figura 2. Ploidia do genoma em diferentes  estágios do ciclo de vida de  Giardia lamblia.
Durante  o  crescimento  vegetativo,  a  ploidia  varia  entre  4N  e  8N.  Após  a  estimulação  do
encistamento e concomitante formação da parede cística, o núcleo se divide, resultando em uma
célula tetranucleada com ploidia de 8N. Subseqüente replicação do DNA gera cistos maduros,
com uma ploidia celular de 16N. O excistamento resulta na liberação de um excizoíto, que se
divide  duas  vezes  para  formar  quatro  trofozoítos,  contendo  cada  um dois  núcleos  diplóides.
Adaptado de Bernander et al., 2001.



1.4. O TROFOZOÍTO

Os trofozoítos de  Giardia lamblia são piriformes,  possuindo cerca de 12 a 15 µm de

comprimento e 5 a 9 µm de largura. O citoesqueleto inclui um corpo mediano, quatro pares de

flagelos  (anterior,  látero-posterior,  caudal  e  ventral),  sendo  que  os  axonemas  caudais  são

acompanhados pelo corpo funis e um disco adesivo é responsável pela adesão do trofozoíto às

microvilosidades  intestinais  (Fig.3).  Possui  dois  núcleos,  sem nucléolos,  que  são  localizados

anteriormente  e  simétricos  ao  eixo  longitudinal  (Revisto  por  Adam,  2001).  Ribossomos  e

grânulos  de  glicogênio  se  apresentam por  todo  o  citoplasma  e  o  retículo  endoplasmático  se

projeta da região perinuclear até a região das vesículas periféricas,  na região dorsal da célula

(Lanfredi-Rangel et al., 1998). O complexo de Golgi torna-se visível em trofozoítos em processo

de encistamento (Lanfredi-Rangel  et al.,  1999), mas não tem sido confirmada a presença em

trofozoítos vegetativos (Gillin et al., 1996). Apesar disso, mecanismos de transporte de proteínas

estão presentes em Giardia, semelhantes aos que ocorrem na rede trans do aparelho de Golgi na

maioria das células complexas (Gu et al., 2001). Algumas evidências sugerem que trofozoítos de

Giardia podem  apresentar  organela(s)  com  função  típica  de  Golgi,  apesar  de  não  ter  sua

aparência. NBD-ceramida, um marcador do complexo de Golgi em células de mamíferos, marcou

uma estrutura perinuclear tanto em trofozoítos vegetativos, quanto em células em processo de

encistamento (Luján et al., 1995b; Lanfredi-Rangel et al., 1999).

As vesículas periféricas são caracterizadas pela acidez dos seus compartimentos, como

demonstrado através da incorporação de laranja de acridina (Feely et al., 1991; Kattenbach et al.,

1991), bem como pela concentração de ferritina exógena e lucifer yellow, sugerindo seu papel na

endocitose (Lanfredi-Rangel  et al., 1998). Os vacúolos contêm uma variedade de enzimas com

atividade hidrolásica, como por exemplo, a fosfatase ácida, proteases e RNAse, indicando suas

características  lisossomais  (Feely  &  Dyer,  1987;  Lindmark,  1988).  É  provável  que  ocorra

maturação destes vacúolos de endossoma inicial, tardio até lisossomo, processo que pode estar

funcionalmente associado ao retículo endoplasmático (Lanfredi-Rangel et al., 1998). 

Apesar de Giardia não possuir mitocôndria, a presença de membranas especializadas com

função  transportadora  de elétrons  tem sido detectada (Lloyd  et  al.,  2002).  Conhecidas  como

mitossomos,  estas  organelas  são  responsáveis  pela  produção  de  H2 e  apresentam maquinaria

protéica para biossíntese de centros Fe-S (Tachezy  et al., 2001). Em eucariotos, este processo

ocorre exclusivamente em organelas limitadas por dupla membrana, como mitocôndria (Lill &



Kispal, 2000), hidrogenossomos (Sutak  et al.,  2004) e cloroplastos (Pilon-Smits  et al.,  2002).

Peroxissomos,  que  são  organelas  citoplasmáticas  responsáveis  por  reações  oxidativas,  estão

ausentes neste parasito.

Os  proteassomos  de  Giardia apresentam  muitas  similaridades  com  os  de  Archaea

(Emmerlich  et  al.,  1999).  Além  disso,  proteínas  alvo  de  proteassomos  são  marcadas  com

ubiquitina, a qual parece estar presente neste protozoário como um gene de cópia única, o que o

distingue dos outros  eucariotos,  que possuem múltiplas cópias  desse gene (Emmerlich  et  al.,

2001).

Cerca de 30% dos trofozoítos apresentam uma protrusão ventral que emerge da região

central do disco adesivo. A observação desta estrutura revelou a presença de cisternas de retículo

endoplasmático,  muitas  vezes  formando  membranas  concêntricas  envolvendo  quantidades

variadas de grânulos de glicogênio, possivelmente em processo de degradação, além de vesículas

periféricas (Lanfredi-Rangel et al., 1999). 

A  flange  ventrolateral  é  uma  projeção  citoplasmática  maleável,  semelhante  a

lamelipódios,  localizada  entre  as  regiões  de  superfície  ventral  e  dorsal  e  que  se  ajusta  as

microvilosidades das células epiteliais durante a adesão (revisto por Adam, 2001).



Figura 3. Trofozoíto de Giardia em seção transversal com visualização do núcleo (N), retículo
endoplasmático (RE) e vesículas periféricas (VP). Componentes do disco ventral (DV), como a
área  nua  (AN),  crista  lateral  (CL)  e  flange  ventrolateral  (FVL)  são  demonstrados  nesta
micrografia  eletrônica.  Os  axonemas  dos  flagelos  (A)  originam-se  da  região  entre  os  dois
núcleos. Adaptado de Adam, 2001.



1.5. MECANISMOS DE DETOXIFICAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS EM Giardia

Apesar de não possuir mitocôndria, Giardia consome oxigênio e os produtos finais do seu

metabolismo de glicose são sensíveis às tensões de O2 presentes no lúmen intestinal. Em um

ambiente anaeróbico, etanol, alanina e dióxido de carbono (CO2) são formados em concentrações

equimolares. Contudo, quando o oxigênio é introduzido, o balanço de carbono é radicalmente

alterado.  A  produção  de  alanina  é  reduzida  em  cerca  de  90%  e  a  produção  de  acetato  é

simultaneamente aumentada em cerca de dez vezes. A concentração de CO2  é aproximadamente

duas vezes aumentada, mas a produção de etanol não é alterada (Paget et al., 1990). A capacidade

de respirar de alguns protozoários anaeróbicos sugere que eles são capazes de transferir elétrons

ao oxigênio como seu aceptor final. Contudo, seu metabolismo permanece fermentativo, mesmo

em condições aeróbicas. A utilização de O2 por Giardia lamblia não é afetada por inibidores de

respiração mitocondrial, mas bloqueada por flavo-antagonistas, inibidores de tiol e quelantes de

metal  (Weinbach  et  al.,  1980),  sugerindo  que  algumas  das  flavoproteínas,  tioproteínas  e

metaloproteínas podem usar O2 como aceptor de elétrons e gerar espécies reativas de oxigênio

neste parasito.

Os mecanismos de detoxificação de espécies oxidativas neste parasito incluem a atividade

citoplasmática de uma oxidase flavina-dependente (NADH oxidase), que reduz tetravalentemente

O2 em H2O, além de estar envolvida em mecanismos de resistência ao metronidazol de algumas

cepas,  que  expressam  altos  níveis  de  atividade  desta  enzima  (Ellis  et al.,  1993).  A

susceptibilidade  de  Giardia lamblia ao  oxigênio  também é  justificada  pela  presença  da  DT-

diaforase, uma enzima que tem sua atividade acompanhada pelo aumento intracelular de peróxido

de hidrogênio (Li & Wang, 2006). A NADH peroxidase, localizada na região transmembrana de

Giardia lamblia, catalisa a formação de água a partir de peróxidos (Brown et al., 1995).

Um  importante  mecanismo  de  proteção  contra  o  ambiente  hostil  ao  qual  Giardia  é

submetido  no  intestino  está  relacionado  a  um  ambiente  redutor  produzido  pelas  CRPs,  que

apresentam de  11  a  12% de  cisteína  e  são expressas  em  Giardia lamblia em concentrações

milimolares (Luján & Nash, 1994). A cisteína é o principal tiol de baixo peso molecular neste

parasito, mas baixos níveis de sulfito, ácido tioglicólico e coenzima A também foram observados,

enquanto que glutationa e seus intermediáros não foram detectados (Brown et al., 1993). Além

disso, subseqüente identificação de uma dissulfeto redutase (semelhante à tioredoxina redutase),

que utiliza cistina como aceptor primário de elétrons em Giardia, parece ser o maior sistema de



atividade redox tiol-dissulfeto contra o estresse oxidativo neste protozoário (Brown et al., 1996b).

Pesquisas  em  dados  de  base  genômicas  em  G.  lamblia revelaram  também  homólogos  de

tioredoxinas peroxidadses que, se expressadas, podem proteger organismos dos radicais livres de

oxigênio pela redução de peróxidos com os elétrons da tioredoxina (Wood et al., 2003).

Algumas das enzimas reconhecidamente envolvidas na detoxificação de radicais livres de

oxigênio,  como  a  superóxido  dismutase  (SOD),  que  dismuta  o  superóxido  em  peróxido  de

hidrogênio,  o  final  é  transformado  em água  pela  catalase,  não  estão  presentes  em  Giardia,

sugerindo a importância dos  grupamentos  tiol  na sobrevivência  deste  parasito  (Brown  et  al.,

1995).

Mais recentemente, Biagini e colaboradores (2001) descreveram o potencial antioxidante

do  piruvato  em  Giardia, transformando  não  enzimaticamente  superóxido  e  peróxido  de

hidrogênio em acetato e CO2.

Uma importante estratégia do parasito G. lamblia contra a defesa do hospedeiro durante a

colonização da mucosa intestinal se dá através da inibição da produção de óxido nítrico (NO)

pela NO sintase epitelial, por uma competição pela arginina, utilizada como fonte de energia pelo

parasito. O NO apresenta propriedades citostáticas contra Giardia e o bloqueio de sua produção,

conseqüentemente, permitirá a sua proliferação (Eckmann et al., 2000).

Morte  de  trofozoítos  de  Giardia  lamblia por  macrófagos  murinos  ativados  ocorreu

rapidamente in vitro (Fernandes & Asseruy, 1997), com 60% dos parasitos sendo eliminados em

cerca de 2 horas. Um inibidor de NO sintase, N-iminoetil-1-ornitina, protegeu os organismos. A

extrema sensibilidade deste parasito ao estresse nitrosativo é principalmente devida à interrupção

de funções da membrana plasmática, e perda da capacidade do consumo de O2 em associação

com a diminuição da atividade flagelar (Lloyd et al., 2003).

1.6. TRATAMENTO DA GIARDÍASE

1.6.1. Nitroimidazóis

Os  agentes  da  classe  dos  nitroimidazóis  utilizados  para  tratamento  de  infecções  por

Giardia incluem  o  metronidazol,  tinidazol,  ornidazol  e  secnidazol.  O  metronidazol  foi

primeiramente  relatado  para  o  tratamento  da  tricomoníase  (Durel  et  al.,  1960),  sendo



posteriormente indicado para uso terapêutico na giardíase (Darbon et al., 1962). Desde então, a

síntese  e  testes  biológicos  de  outros  compostos  nitroimidazóis  têm  sido  uma  crescente,

aumentando  o  arsenal  terapêutico  contra  protozoários  e  bactérias  anaeróbicas  (Scully,  1988;

Boreham, 1991; Upcroft  & Upcroft, 2001a; Harder,  2002). Estes fármacos possuem uma boa

absorção oral, bem como uma abrangente distribuição tecidual e metabolismo hepático (Raether

& Hänel, 2003).

Dos nitroimidazóis, o mecanismo de ação do metronidazol tem sido o mais amplamente

estudado.  A  ativação  da  droga  se  dá  através  da  redução  do  seu  grupo  nitro  pela  piruvato:

ferredoxina  oxidorredutase  (Townson  et  al.,  1994;  Samuelson,  1999),  e  um  gradiente

favorecendo o transporte intracelular do metronidazol é estabelecido por esta reação de redução.

A  atividade  antimicrobiana  deste  composto  reduzido  resulta  da  reatividade  e  dismutação  de

intermediários  instáveis,  que matam os trofozoítos através da interação com várias  moléculas

essenciais  como o RNA, DNA, proteínas e componentes  de membrana,  resultando em danos

celulares irreversíveis (Müller, 1983; Docampo & Moreno, 1986; Smith et al., 1988; Freeman et

al., 1997). Além destes efeitos, o metronidazol inibe o consumo de O2 do trofozoíto, por agir

como um aceptor de elétrons alternativo (Paget et al., 1989). Apesar de este composto ser efetivo

contra trofozoítos de Giardia lamblia, ele se mostra ineficaz contra os cistos, provavelmente pela

dificuldade em ultrapassar a barreira imposta pela parede cística (Thompson et al., 1993).

Os efeitos colaterais relacionados ao uso do metronidazol incluem náuseas, dor de cabeça,

vertigem e gosto metálico na boca (Levi et al., 1977; Kavousi, 1979). Além disso, a inibição da

aldeído desidrogenase por esta droga pode causar o efeito antabuse (sensação de calor, rubor,

vômito e taquicardia), pela ingestão de álcool durante o período de tratamento (Gardner & Hill,

2001). Seu efeito mutagênico em bactérias e cancerígeno em camundongos e ratos em altas doses

por longos períodos tem sido relatado na literatura (Lindmark & Muller, 1976; Voogd, 1981),

bem como seu potencial carcinogênico em humanos, em longo prazo (Bendesky et al., 2002). O

uso prolongado deste fármaco, falhas no tratamento e má conduta terapêutica tem aumentado os

níveis de resistência clínica em pacientes parasitados por  Giardia lamblia.  Na França, mais de

20% dos casos de giardíase apresentam algum grau de resistência à droga (Lemeé et al., 2000;

Upcroft & Upcroft, 2001b).

Evidências  clínicas  em adultos  e  pacientes  pediátricos  têm  demonstrado  a  eficácia  e

segurança do tinidazol no tratamento contra a giardíase, podendo ser usado em casos onde houve

falhas no tratamento com o metronidazol (Escobedo & Cimerman, 2007).  Apesar dos efeitos



adversos  relatados  pelo uso deste  fármaco,  a  exemplo de gosto  amargo  na boca,  vertigem e

perturbações  intestinais,  estes  não  são  tão  comuns  como  os  causados  pela  utilização  do

metronidazol (Jokipii & Jokipii, 1979; 1982).

Um outro derivado dos 5-nitroimidazóis que é uma boa alternativa para o tratamento da

giardíase  é  o  ornidazol.  Apesar  dos  poucos  estudos  realizados,  este  fármaco  apresenta  uma

excelente  eficácia,  comparável  ao  tinidazol  (Jokipii  &  Jokipii,  1982;  Bassily  et  al.,  1987;

Kuzmicki & Jeske, 1994). Em um estudo in vitro, efeitos genotóxicos e citotóxicos causados pelo

ornidazol em culturas de sangue periférico humano foram sugeridos (López et al., 2003). Apesar

disso, efeitos colaterais raramente ocorrem em pacientes que fazem uso deste fármaco via oral

(Escobedo & Cimerman, 2007).

O  secnidazol  também  apresenta  uma  boa  eficácia  contra  a  giardíase,  sendo  rápida  e

completamente absorvido por via  oral.  Assim como o tinidazol e o ornidazol,  este composto

apresenta uma meia-vida longa (17-29 horas), o que permite a administração em dose única com

concomitante diminuição dos efeitos colaterias em relação ao metronidazol (Gillis & Wiseman,

1996).  Efeitos  adversos  têm sido  relatados,  a  maioria  notavelmente  relacionada  a  distúrbios

gastrointestinais (Gardner & Hill, 2001).

1.6.2. Quinacrina

A  quinacrina  é  um  derivado  de  acridina  que  foi  primeiro  introduzido  como  agente

antimalárico  em 1930.  Somente  em 1937 a  eficácia  deste  composto  foi  demonstrada  contra

Giardia. Por muitos anos a quinacrina foi a droga de escolha no tratamento da giardíase, sendo

substituída na década de 60 pelo metronidazol (Escobedo & Cimerman, 2007).

O mecanismo de ação deste fármaco no parasito não está completamente elucidado. A

diminuição  do consumo de oxigênio  pela interferência  com componentes  flavina de enzimas

como a NADH oxidase (Paget et al., 1989) e inibição da síntese de ácidos nucléicos pela ligação

ao DNA (Rivas  et al.,  2000) são proposições feitas  para o modo de ação desta droga.  Após

administração oral, a quinacrina é totalmente absorvida pelo trato intestinal, mesmo em pacientes

com diarréia severa. Sua meia-vida é longa, sendo vagarosamente excretado pelos tecidos. 

A toxicidade seletiva da quinacrina se deve ao fato de que a taxa de incorporação da droga

no parasito é maior do que nas células do hospedeiro (Thompson et al., 1993). Este fármaco é



eficaz contra cistos e também promove a redução do excistamento in vitro. Resistência induzida

em culturas por quinacrina tem sido demonstrada, estando relacionada a uma diminuição da taxa

de incorporação desta droga pelo protozoário (Upcroft et al., 1996). 

Efeitos colaterais deste fármaco incluem dor de cabeça, náusea, vômitos, gosto amargo na

boca e coloração amarelada ou alaranjada na pele e urina (Harris  et al., 2001). Outros efeitos

relatados são hemólise em pacientes com deficiência em glicose-6-fosfato desidrogenase, psicose

tóxica e exacerbação da psoríase (Gardner & Hill, 2001).

1.6.3. Furazolidona

Este derivado de nitrofurano foi descoberto em 1940, mas só em 1960 foi relatada sua

atividade contra Giardia lamblia (Webster, 1960). Sua eficácia é menor do que a do metronidazol

e quinacrina, porém sua grande vantagem consiste em sua formulação líquida, o que facilita a

administração desta droga, principalmente em crianças (Escobedo & Cimerman, 2007).

O mecanismo de ação da furazolidona consiste na redução do seu grupo nitro pela NADH

oxidase, cujos radicais citotóxicos causam danos aos componentes celulares, incluindo o DNA

(Brown  et al., 1996a). Resistência está relacionada à diminuição das taxas de incorporação da

droga pelo parasito e aumento dos níveis de enzimas com ciclagem tiol (Upcroft  et al., 1990;

Upcroft & Upcroft, 1993).

Cerca de 10% dos pacientes relatam sintomas gastrointestinais como náusea, vômitos e

diarréia. Podem também ocorrer reações semelhantes às causadas pelo dissulfiram após ingestão

de álcool (Gardner & Hill, 2001). Efeitos mutagênico em bactérias e carcinogênico em ratos e

camundongos têm sido relatados na litertura decorrentes do uso da furazolidona (Raipulis et al.,

2005). 

1.6.4 Benzimidazóis

Inicialmente reconhecidos como drogas antihelmínticas,  os benzimidazóis possuem um

amplo espectro de ação, inclusive contra alguns protozoários (Escobedo & Cimerman, 2007).

Dois  membros  dessa  classe  são  utlizados  no  tratamento  da  giardíase,  o  albendazol  e  o

mebendazol. Eles exercem seus efeitos pela ligação à  β-tubulina, inibindo a polimerização dos



microtúbulos  e  falhas  na  incorporação  de  glicose  também ocorrem  (Gardner  &  Hill,  2001).

Cacopardo  et  al.  (1995)  demonstraram que a  combinação  albendazol-metronidazol  foi  100%

eficaz em portadores de G. lamblia resistente ao metronidazol. Uma outra vantagem relacionada

ao uso do albendazol é a relativa falta de efeitos colaterais. A OMS recomenda que mulheres em

período gestacional só recebam tratamento com albendazol e mebendazol a partir do terceiro mês

de gestação (Escobedo & Cimerman, 2007).

1.6.5. Paromicina

A paromicina é um antibiótico aminoglicosídio que tem sido uma alternativa eficaz  e

menos tóxica para gestantes infectadas por Giardia e em caso de cepas resistentes (Hill, 1993). O

mecanismo  de  ação  proposto  para  este  fármaco  é  através  da  inibição  da  síntese  protéica,

interferindo  nas  subunidades  ribossomais  do  parasito,  que  possuem  tamanhos  e  seqüências

incomuns (Katiyar et al., 1994). 

Após administração oral, pouco da droga é absorvida pela circulação sistêmica, atingindo

altas concentrações no intestino. A maior parte da paromicina é excretada nas fezes. Em pessoas

com disfunção nos rins, este fármaco pode se acumular e causar toxicidade renal (Escobedo &

Cimerman, 2007).

1.6.6. Nitazoxanida

A  nitazoxanida  é  um  5-nitrotiazol  que  possui  amplo  espectro  de  ação,  apresentando

atividade contra bactérias, protozoários e helmintos. Estudos clínicos e in vitro têm confirmado a

eficácia da nitazoxanida e seu metabólito, a tizoxanida, no tratamento da giardíase. O mecanismo

de ação é semelhante à classe dos 5-nitroimidazóis, através do grupo nitro (Adagu et al., 2002). A

absorção e bioviabilidade desta droga são aumentadas pela administração conjunta com alimentos

(Stockis et al., 2002). Uma vez fracamente absorvido pelo trato gastrintestinal, dois terços deste

fármaco  são  expelidos  pelas  fezes  e  um  terço  pela  urina  (Broekhuysen  et  al.,  2000).  Ele

geralmente  é  bem  tolerado,  possuindo  poucos  efeitos  adversos,  geralmente  transtornos

gastrointestinais.



1.6.7 Bacitracina complexada a sais de zinco

Este fármaco é composto de dois agentes: a bacitracina, um antibiótico produzido pela

cepa Tracy-1 de  Bacillus subtilis, e zinco, que promove estabilidade a este composto. Efeitos

colaterias  da bacitracina complexada a sais de zinco foram notados somente em um pequeno

número de pacientes e incluem diarréia, náusea e desconforto abdominal. O uso prolongado desta

droga causa problemas nefrotóxicos e distúrbios gastrointestinais (Gardner & Hill, 2001). 

1.6.8. Necessidade de novas abordagens quimioterápicas

O emprego  indiscriminado,  condutas  terapêuticas  inapropriadas,  os  baixos  custos  e  a

facilidade de obtenção de determinados fármacos têm ocasionado resistência e feito com que em

muitas partes do mundo, drogas como a cloroquina, penicilina e a meticilina sejam novamente

utilizadas  no  tratamento  de  doenças  ocasionadas  por  Plasmodium  falciparum,  Streptococcus

pneumoniae e Staphylococcus aureus, respectivamente (Upcroft & Upcroft, 2001a).

Uma recente revisão do grupo dos Upcroft aponta a necessidade do desenvolvimento de

novas drogas  seguras,  eficientes  e de baixo custo para o tratamento não apenas da giardíase,

como também para a amebíase e outras protozooses (Wright et al., 2003). 

A busca de novos fármacos  para uso no combate  a  parasitoses  intestinais  vem sendo

considerável. No que concerne a giardíase, diferentes drogas têm sido utilizadas, mas nenhuma é

plenamente satisfatória, principalmente pela alta incidência de efeitos colaterais que justificam as

contra-indicações  e  ocorrência  significativa  de  falhas  no  tratamento.  Nesse  sentido,  é  de

fundamental  importância  à  realização  de  novas  pesquisas  em  estratégias  terapêuticas  para  a

giardíase, tornando-se uma área de desenvolvimento em potencial nos próximos anos (Escobedo

& Cimerman, 2007).





1.7. DISSULFIRAM: NOVOS POTENCIAIS TERAPÊUTICOS

O dissulfiram, ou tetraetiltiuram dissulfeto, tem sido usado por mais de meio século para

terapia  de  aversão  ao  álcool,  através  da  inibição  da  enzima  hepática  aldeído  desidrogenase

(ALDH)  (Sauna  et  al.,  2005).  Sua farmacocinética  tem sido extensivamente  estudada,  sendo

considerada pela FDA e OMS uma droga segura e eficaz. Nesta última década numerosos relatos

vêm sugerindo a utilização deste fármaco no tratamento do câncer e infecções fúngicas (Sauna et

al.,  2005).  A reversão  do fenótipo  MDR (Resistência  a  Múltiplas  Drogas)  pela  inibição  dos

transportadores ABC, através de sua ligação com um de seus membros, a P-glicoproteína (Pgp)

(Loo  & Clarke,  2000;  Sauna  et  al.,  2004),  e  seus  poucos  efeitos  colaterias,  mesmo em uso

prolongado (Brewer, 1984; Chick, 1999; Brar et al., 2004) fazem do dissulfiram uma droga com

múltiplos alvos terapêuticos em potencial.

Recentes estudos do mecanismo pelo qual o dissulfiram exerce seus efeitos anti-álcool

tem fornecido evidências para a formação de um intermediário reativo que é um potente agente

carbamilante para grupos sulfidrila (Madan et al., 1995). No organismo, esta droga é rapidamente

e completamente reduzida a dietilditiocarbamato (DETC) (Cobby  et al., 1977), um conhecido

inibidor de Cu-Zn superóxido dismutase (SOD) (Guzik et al., 2005) e que forma conjugados com

a  N-acetilcisteína (NAC) (Hu  et al., 1997). O DETC já teve sua atividade relatada para vários

protozoários  parasitas,  a  exemplo  de  Trichomonas  vaginalis,  Trypanosoma  cruzi e  algumas

espécies do gênero Plasmodium (Giulivi et al., 1988; Bouma et al., 1998; Deharo et al., 2003).



2. JUSTIFICATIVA

O  protozoário  microaerófilo  Giardia  lamblia  possui  uma  larga  distribuição  mundial,

causando síndrome da má absorção, perturbações intestinais, com dores abdominais, eliminação

de fezes diarréicas e eventualmente esteatorréia. Artrite reativa também tem sido relacionada ao

parasitismo por G. Lamblia. (Woo & Panayi, 1984; Hill Gaston & Lillicrap, 2003). Vários relatos

têm associado a prevalência de doenças infecciosas intestinais e status nutricional afetando ainda

mais a função cognitiva, aproveitamento escolar e desenvolvimento físico de crianças (Olness,

2003). 

Em países em desenvolvimento, cerca de 3 bilhões de pessoas vivem em ambientes com

falta de saneamento básico, o que aumenta as taxas de prevalência nestes locais, chegando em

torno de 30%, sugerindo que existam perto de 1 bilhão de casos de giardíase (OMS, 1998 apud

Wright  et al., 2003), contribuindo para os 2,1 milhões de mortes anuais por doenças diarréicas

(OMS, 2002). Em 2004, Giardia foi inclusa na Iniciativa de Doenças Negligenciadas pela OMS,

devido à sua estreita relação com condições sócio-econômicas (Savioli et al., 2006).

Doenças  diarréicas  são  a  causa  principal  de  morbidade  na  maioria  dos  países  em

desenvolvimento (Pimentel  et al., 2007). A este respeito, o advento de novas drogas seguras e

eficazes na terapia contra a giardíase, aliado a programas preventivos em regiões endêmicas para

esta  doença,  poderiam reduzir  consideravelmente  os  custos  com o tratamento  (Savioli  et  al.,

2006).  Os  impactos  sócio-econômicos  oriundos  de  políticas  que  promovem a  saúde  pública

incluem uma melhor formação de recursos humanos, pela melhora do desenvolvimento cognitivo

de crianças,  com concomitante aumento na geração de postos de trabalho. Por conseqüência,

haveria uma melhora na qualidade de vida da população.



3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Nosso  trabalho  tem  como  objetivo  geral  o  estudo  do  mecanismo  de  ação  do

dietilditiocarbamato (DETC) em trofozoítos de Giardia lamblia, objetivando uma maior eficácia

no tratamento e/ou diminuição dos efeitos colaterais no tratamento contra a giardíase.

3.2. Objetivos específicos

1) Determinação da suscetibilidade parasitária (IC50) através de ensaios de proliferação.

2) Determinação da citotoxicidade em culturas de esplenócitos.

3)  Avaliação  dos  danos  oxidativos  celulares,  por  quantificação  bioquímica  da  peroxidação

lipídica induzida pelo DETC.

4) Quantificação colorimétrica de tióis totais em trofozoítos de Giardia lamblia.

5)  Análise  por  microscopia  para  localização  da  expressão  de  tióis  totais  em  trofozoítos  de

Giardia lamblia, através de sonda fluorescente.

6) Detecção de radicais livres em trofozoítos de Giardia lamblia, pelo uso de sonda fluorescente.

7) Elucidação dos efeitos microbicidas do fármaco por microscopia eletrônica de transmissão,

para a observação da ultraestrutura celular do parasito, possivelmente permitindo a compreensão

do modo de ação do composto.



4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Animais

Camundongos Balb/C, fêmeas (4-6 semanas) foram criados e mantidos com água e ração

comercial balanceada ad libitum no biotério do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM –

FIOCRUZ).  O projeto foi  submetido e aprovado pelo Comitê de Ética Animal do CPqGM –

FIOCRUZ.

4.2. Cultivo de Giardia lamblia

A cepa de G. lamblia a ser utilizada neste trabalho foi gentilmente cedida pelo Profa. Dra.

Frances D. Gillin, do Departamento de Patologia da Universidade da Califórnia em San Diego. 

Trofozoítos  da  cepa  WB  são  axenicamente  cultivados  em  tubos  cônicos  de  vidro

(aproximadamente  10  mL),  em  meio  TYI-S-33  suplementado  com  bile  bovina  e  10%

(volume/volume) de soro bovino inativado a 56°C por uma hora (Keister, 1983), à temperatura de

37°C, em atmosfera de CO2 a 5%, por 48 a 72 horas. 

O meio TYI-S-33 é preparado com a seguinte composição: 19,5 mg/mL de caseína, 10,5

mg/mL de extrato de levedura, 10 mg/mL de dextrose, 2 mg/mL de cloreto de sódio, 0,6 mg/mL

de fosfato de potássio monobásico, 1 mg/mL de fosfato de potássio dibásico, 2 mg/mL de L-

cisteína, 1 mg/mL de bile bovina e 0,2 mg/mL de ácido ascórbico. O pH é ajustado a 7,2 com

hidróxido de sódio 1N. O meio é esterilizado em filtro a vácuo com membrana filtrante de 0,22

µm (Millipore) de porosidade.

4.3. Ensaios de inibição

Inóculos de 1 a 2 x 105 trofozoítos de Giardia foram incubados a 37°C em placas de 24

poços em presença ou ausência de diferentes concentrações de DETC e/ou metronidazol, por 24

horas.  O  crescimento  das  culturas  foi  avaliado  pela  observação  em microscópio  invertido  e

quantificado pelo método colorimétrico de Busatti & Gomes (2007).

4.4. Avaliação da citotoxicidade em linfócitos

Inóculos de 1 x 106 esplenócitos retirados de camundongos Balb/C foram incubados em

meio  RPMI  completo,  suplementado  com  10%  de  soro  fetal  bovino  e  10  µL  de  [3H]-



timidina/poço, de forma a obter uma concentração de 1 µCi/poço, em presença ou ausência do

fármaco. Após 24 horas, as células foram coletadas para contagem de radioatividade incorporada

através do contador β Matrix 9600.

4.5. Detecção de tióis totais

Inóculos de 2 x 104 trofozoítos de Giardia foram incubados a 37°C em tubos de 15 mL

por 60-72 horas e posteriormente tratados em presença ou ausência de DETC e/ou metronidazol.

Em seguida es células foram centrifugadas a 500 X g por 10 minutos e ressuspendidas em tampão

tris-HCl 30 mM com EDTA 3 mM, pH 8,2. A 20 µL da amostra foram adicionados 75 µL do

mesmo tampão, 25 µL do reagente DTNB e 400 µL de metanol, sendo após centrifugado a 1500

X g por 5 minutos e o sobrenadante lido em espectrofotômetro a 412 nm.

4.6. Lipoperoxidação

Trofozoítos cultivados como descrito acima foram tratados em presença ou ausência de

DETC e/ou N-acetilcisteína (NAC). Os parasitos foram lavados duas vezes por centrifugação a

500 X g por 10 minutos em salina tamponada com fosfato (PBS), pH 7,2. Após centrifugação,

200  µL de  0,1% de  ácido  tiobarbitúrico  (TBA)  foram adicionados  a  200  µL de  células  em

suspensão  e  incubados  a  100°C por  3  horas.  A  produção  de  substâncias  reativas  ao  ácido

tiobarbitúrico (TBARS) foi medida a 532 nm e a absorbância foi comparada ao padrão obtido

usando 0.1% TBA e PBS, à proporção de 1:1.

4.7. Microscopia de fluorescência para detecção de espécies reativas

Trofozoítos cultivados como descrito acima foram tratados em presença ou ausência de

DETC. Em seguida as células foram lavadas em tampão HBSS/Ca/Mg, pH 7,2 por centrifugação

a 500 X g por 10 minutos e incubadas por 30 minutos em 1 mL do mesmo tampão contendo 25

µM da sonda 5'-  (6')- carboxi 2',7'-diclorodihidrofluoresceína diacetato (H2DCFDA, Molecular

Probes). Após o período de incubação, os trofozoítos foram lavados três vezes,  montados em

lâminas e observados ao microscópio de fluorescência.



4.8. Microscopia de fluorescência para detecção de grupos tiol

Trofozoítos foram fixados por 30 min a 4˚C em 1% paraformaldeído em 0,1 M de tampão

cacodilato de sódio, pH 7,2. Para a adesão dos trofozoítos, as lamínulas foram lavadas com extran

neutro, submersas em etanol 70% e secas sem contato manual. Foram colocadas em placas de

Petri de 11 cm de diâmetro e recobertas com solução de 0,1 % de poli-L-lisina em PBS, pH 7,2,

por 10 minutos. Retirado o excesso desta solução, as lamínulas foram secas em estufa a 37 °C,

lavadas em água destilada e, novamente, secas. As células aderidas por 30 minutos às lamínulas

foram incubadas em 50 µM de o-phthaldialdeído (OPA) em PBS, por 12 horas a 4°C. Após este

tempo, as células passaram por sucessivas lavagens, sendo montadas em lâminas com N-propil-

galato e observadas no microscópio de fluorescência.

4.9. Microscopia eletrônica de transmissão (MET)

Após o tratamento com as drogas, as células foram fixadas em 2,5% de glutaraldeido, 4%

de paraformaldeído, 4% de sacarose em tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2 durante 60

minutos à temperatura ambiente. Após a fixação, as células foram lavadas no mesmo tampão e

pós-fixadas em solução de 1% de tetróxido de ósmio, 0,8% de ferrocianeto de potássio e 5mM de

cloreto  de  cálcio  neste  tampão.  Em  seguida  os  parasitos  foram  lavados,  desidratados  em

concentrações crescentes de acetona e infiltrados em resina epoxi Polybed (Polysciences). Após

polimerização por 48 hs a 60°C, cortes ultrafinos foram coletados em grades de cobre de malha

400 e contrastados em 5% de acetato de uranila e 15% de citrato de chumbo. As grades são

observadas ao microscópio eletrônico de transmissão Zeiss EM 109 a 80kV. 

4.10. Análise estatística

Os dados obtidos estão representados como a média ± desvio padrão da média e foram

analisados estatisticamente pelos testes t de Student ou ANOVA e pós-teste de Tukey com nível

de  significância  de  p <  0,05.  Todos  os  experimentos  foram realizados  com pelo  menos três

repetições independentes.



5. RESULTADOS

5.1. Efeito inibitório do DETC na proliferação de trofozoítos de G. lamblia

Para avaliar a atividade inibitória do DETC na proliferação celular de  G. lamblia, nós

realizamos experimentos de dose-resposta, com concentrações de 5, 10, 25, 50 e 100 µM, por 24

horas.  O  DETC  diminuiu  significativamente  a  proliferação  dos  trofozoítos,  não  havendo

diferença significativa entre as concentrações utilizadas, presumivelmente por uma ausência de

efeito giardicida dose-dependente nestas concentrações (Fig. 4A). O valor de IC50  do DETC foi

aproximadamente de 2,0 µM, o que demonstra  a efetividade do DETC contra trofozoítos de

Giardia lamblia in vitro,  tendo seu efeito comparado ao metronidazol, com valores de IC50  em

torno de 1,5 µM. Apesar de discreto, aparentemente há uma relação de dose-dependência para o

efeito inibitório do metronidazol neste parasito nas concentrações utilizadas (Fig. 4B).
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Figura  4.  Avaliação  da  suscetibilidade  parasitária  através  de  ensaios  de  proliferação
celular. Trofozoítos  de  Giardia  lamblia  expostos  a  diferentes  concentrações  de  DETC  e
metronidazol. (A) Após 24 horas de incubação, houve uma diferença estatisticamente significante
entre o controle e as células tratadas com DETC, porém o efeito não foi dose-dependente nas
concentrações testadas.  (B)  Em células tratadas com o metronidazol, observamos uma inibição
significativa  do  crescimento  em comparação  com as  células  tratadas  com 0,1% de  DMSO,
havendo uma redução dose-dependente discreta na proliferação entre 5 25 µM de concentração
da droga. (*, p < 0,001).



5.2. Efeito da associação do DETC com o metronidazol em trofozoítos de Giardia lamblia

Após  a  determinação  da  concentração  inibitória  do  DETC  e  metronidazol  neste

protozoário, nós avaliamos a associação de ambas as drogas para verificar um possível efeito

sinergístico em trofozoítos de G. lamblia. Em células tratadas com 1 µM de DETC por 24 horas,

não houve uma inibição significativa do crescimento, bem como em parasitos tratados com 1 µM

de metronidazol, nas mesmas condições (Fig. 5). Quando nós fizemos as associações do DETC

com  o  metronidazol,  em  diferentes  concentrações  de  ambas  e  em  um  mesmo  período  de

incubação,  verificamos  que  há  uma diferença  estatisticamente  significante  entre  o  controle  e

algumas combinações, especialmente quando a concentração do metronidazol está acima de 0,5

µM, o que não ocorre quando comparamos estas combinações com o DETC ou metronidazol

isoladamente (Fig.  5). Estes resultados sugerem que não há um efeito sinergístico entre estes

compostos em trofozoítos de Giardia lamblia nas concentrações utilizadas, já que os valores de

IC50 de ambas as drogas se encontram próximos aos valores empregados experimentalmente neste

estudo. 
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Figura 5. Avaliação de possível sinergismo entre DETC e metronidazol sobre trofozoítos de
G. lamblia.  As células foram incubadas  com ambas as drogas  em diferentes  combinações ou
isoladamente, por 24 horas. Houve uma inibição estatisticamente significante (*p < 0,05; **, p <
0,01) da proliferação celular em parasitos tratados com concentrações mais elevadas de ambas as
drogas, porém os resultados não indicam efeito sinergístico desta associação.



5.3. Avaliação da citotoxicidade em esplenócitos in vitro

Com o objetivo de investigar os efeitos citotóxicos do DETC em culturas de esplenócitos,

nós realizamos a extração do baço de camundongos BALB/c para avaliarmos a incorporação de

timidina tritiada por essas células, em um período de 24 horas. Em esplenócitos tratados com

DETC, verificamos uma diminuição na incorporação de timidina à medida que aumentamos a sua

concentração, o que nos indica uma relação de dose-dependência (Fig. 6A). O valor de IC50 para

este composto em esplenócitos foi cerca de 217 µM, muito acima dos valores encontrados para

seu efeito giardicida. O metronidazol não causou citotoxicidade em esplenócitos (Fig. 6B) nas

mesmas concentrações utilizadas para o DETC, sugerindo que estas células são menos suscetíveis

à  ação  do  5-nitroimidazol  em  comparação  ao  tiocomposto.  Embora  este  seja  um  resultado

desfavorável,  a concentração em que o DETC causa seu efeito citotóxico em células do baço

difere significativamente do utilizado para ser efetivo contra trofozoítos de Giardia lamblia.
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Figura 6. Determinação da citotoxicidade em culturas de esplenócitos.  Células do baço de
camundongos Balb/C foram tratadas com DETC (A) ou metronidazol (B), por 24 horas. Houve
uma redução da taxa de proliferação dos esplenócitos tratados com DETC, indicada pela redução
da  incorporação  de  timidina  com  o  aumento  da  concentração  da  droga.  (*  p <  0,05).  O
metronidazol não reduziu a incorporação de timidina destas células, nas mesmas concentrações. 



5.4. Detecção de tióis livres em trofozoítos de Giardia lamblia

Para  verificar  os  possíveis  efeitos  causados  pelo  DETC neste  parasito,  testamos  se  a

atividade giardicida desta substância está associada com o conteúdo dos tióis livres através da

detecção pela sonda fluorescente o-phthaldialdeído (OPA), que se liga seletivamente a grupos tiol

em  presença  de  grupamentos  amino.  Em  parasitos  controle  foi  observada  uma  marcação

homogênea, um pouco mais intensa na região anterior de algumas células (Fig. 7A). Em parasitos

tratados com DETC a 200 µM por 24 horas, algumas células apresentavam uma marcação com

intensidade  menor  ou  ausente  em  comparação  ao  controle,  indicando  que  o  DETC  está

bloqueando os tióis da célula (Fig. 7C). Este resultado indica a participação dos tióis livres no

efeito giardicida do composto.

                          

Figura 7. Análise do conteúdo de tióis livres em trofozoítos de G. lamblia. Detecção de grupos
sulfidrila através da sonda fluorescente  orto-phthaldialdeído (OPA – A e C). Células controle
apresentam uma  marcação  homogênea,  um pouco  mais  intensa  na  região  anterior  de  alguns
trofozoítos  (A). Trofozoítos de  Giardia lamblia tratados com 200  µM de DETC por 24 horas,
apresentando  uma fraca  marcação  (C) em relação  ao  controle.  Visualização  das  células  por
microscopia de contraste de fase (B e D). 



5.5. Determinação de tióis totais em trofozoítos de Giardia lamblia

Com o objetivo de detectar as concentrações totais de grupos tiol presentes neste parasito,

foi utilizado o reagente de Ellman (1959), que determina quantitativamente grupos sulfidrila em

amostras biológicas. Após 2 horas de incubação com 100 µM de DETC, foi possível observar um

decréscimo do conteúdo de grupamentos  tiol  totais em comparação ao controle,  apesar  desta

diferença  não  ser  estatisticamente  significante  (Fig.  8).  O  metronidazol  nas  mesmas

concentrações  não  levou  à  diminuição  destes  grupos  sulfidrila,  com  níveis  de  detecção

comparáveis aos do controle. Quando as células foram incubadas com a associação de ambos,

observamos  uma  diminuição  da  expressão  de  grupamentos  tiol,  porém  houve  um  discreto

aumento em comparação ao DETC. Estes resultados sugerem que o DETC diminui a capacidade

antioxidante de  G. lamblia através do decréscimo da expressão de grupos tiol presentes neste

parasito, não havendo efeitos aditivos ou sinergísticos entre os compostos. 
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Figura 8. Quantificação dos grupos sulfidrila em trofozoítos de Giardia lamblia. Houve uma
diminuição dos níveis de tióis totais em células tratadas com 100 µM de DETC por 2 horas em
relação ao controle, porém esta redução não foi estatisticamente significante (p > 0,05). Parasitos
tratados  com metronidazol  apresentaram valores  semelhantes  ao controle  e  a  combinação  do
DETC com o metronidazol levou a um discreto aumento dos níveis de tióis livres em comparação
ao DETC.



5.6.  Avaliação  da  participação  dos  grupamentos  tiol  na  proliferação  de  trofozoítos  de

Giardia lamblia

Após a determinação dos tióis livres, nós avaliamos a participação destes grupamentos na

proliferação de trofozoítos de Giardia lamblia in vitro. Em células tratadas com 25 µM de DETC

por 24 horas, observamos um decréscimo na proliferação celular em relação às células controle

(Fig.  9).  A  adição  de  25  µM  de  N-acetilcisteína  (NAC)  no  meio  de  cultura  não  afetou  a

proliferação do parasito in vitro. A incubação das células com DETC e NAC, ambos a 25 µM,

levou à reversão parcial do efeito giardicida do DETC, aumentando discretamente à medida que

elevamos a concentração do NAC (Fig. 9). Estes dados indicam que o efeito do DETC nestas

células está associado, ao menos parcialmente, com os grupamentos tiol presentes neste parasito,

porém outros  mecanismos podem estar  envolvidos,  já  que a  NAC não foi  capaz  de reverter

totalmente os efeitos causados pelo DETC.

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4
Controle

25 µM DETC

25 µM NAC

25 µM DETC + 25 µM NAC

25 µM DETC + 50 µM NAC

25 µM DETC + 75 µM NAC

*

A
b
s
. 
6
5
5
 n
m

Figura  9.  Efeitos  do  DETC na  proliferação  de  trofozoítos  de  Giardia em  presença  ou
ausência de N-acetilcisteína (NAC). Células tratadas com 25 µM de DETC apresentaram uma
redução na proliferação em comparação ao controle (*, p < 0,05). Quando associamos o NAC ao
DETC em diferentes proporções há uma reversão parcial do efeito inibitório do DETC.



5.7. Quantificação de lipoperóxidos em trofozoítos de Giardia lamblia

Com a observação de que o DETC é capaz de diminuir os níveis de tióis livres neste

parasito  e  por  conseqüência  a  sua  capacidade  antioxidante,  decidimos  verificar  os  danos

oxidativos  celulares  através  da  quantificação  bioquímica  da  peroxidação  lipídica  através  da

detecção de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico.  Em células tratadas com 200 µM de

DETC  por  4  horas,  houve  um  aumento  significativo  desta  lipoperoxidação  (Fig.  10A).  A

associação do DETC com a NAC foi capaz de reverter a lipoperoxidação causada pelo DETC

(Fig.  10B).  Estes dados sugerem que o DETC está elevando o estresse oxidativo, sendo este

efeito  modulado  por  cisteína,  possivelmente  pela  interação  destas  duas  moléculas  com

conseqüente inibição da atividade do DETC.
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Figura 10. Avaliação da peroxidação lipídica pela detecção de substancias reativas ao ácido
tiobarbitúrico em trofozoítos de Giardia lamblia. (A) Células tratadas com 200 µM de DETC
por  4  horas  apresentaram  um  aumento  significativo  da  peroxidação  lipídica  em  relação  ao
controle (t de Student, * p < 0,001).  (B) Houve uma reversão dos efeitos do DETC quando foi
realizado o co-tratamento com a NAC, em parasitos tratados por 2 horas (** p < 0,05).



5.8. Detecção de espécies reativas em trofozoítos de Giardia lamblia

Como  um  dos  efeitos  do  DETC  é  o  aumento  dos  danos  oxidativos  celulares  em

trofozoítos de  Giardia, resolvemos em seguida avaliar a produção espécies reativas através da

sonda  fluorescente  5'-  (6')-  carboxi  2',7'-diclorodihidrofluoresceína  diacetato  (H2DCFDA,

Molecular Probes), que é permeável à membrana celular, se tornando impermeável no espaço

intracelular quando se liga a espécies reativas de oxigênio, emitindo fluorescência. A maioria das

células  controle  estavam viáveis,  com grande  motilidade ou aderidas  à  lâmina de vidro,  não

apresentando marcação para a sonda (Fig.  11A - B). Os trofozoítos tratados com 100 µM de

DETC por 1 hora se encontravam menos móveis e com alterações morfológicas na superfície

celular.  Nestas  células  observou-se  uma  marcação  homogênea  (Fig.  11C),  um  pouco  mais

pronunciada  em regiões  de protuberância  membranosa,  conhecidas  como “blebs” (Fig.  11D).

Assim como no controle, as células tratadas com 200 µM de DETC por 1 hora não apresentaram

marcação para a sonda. Isto provavelmente se deve ao fato de que a grande maioria destas células

já estavam mortas, não sendo possível a detecção da sonda intracelularmente (Fig. 11E - F).



              

Figura 11. Microscopia de fluorescência (A ,C ,E) e contraste de fase (B, D ,F) para detecção
de espécies  reativas em trofozoítos de  Giardia.  A sonda fluorescente  5'-  (6')-  carboxi 2',7'-
diclorodihidrofluoresceína diacetato (H2DCFDA) foi utilizada para detecção de espécies reativas
neste parasito. Células controle não apresentaram marcação. (A e B) O tratamento com 100 µM
de  DETC por  1  hora  levou  ao  aparecimento  de  células  com  alterações  morfológicas  (D)  e
marcadas com a sonda fluorescente (C). Trofozoítos tratados com 200 µM de DETC por 1 hora
não apresentaram marcação com H2DCFDA (E), possivelmente porque estas já estavam mortos
(F).



5.9. Avaliação ultraestrutural dos efeitos do DETC

Para entender melhor os efeitos do DETC em trofozoítos de G. lamblia, nós incubamos as

células  em  presença  ou  ausência  de  200  µM  desta  substância  por  24  horas  e  depois  de

processadas, foram visualizadas em MET. As células controle apresentavam-se íntegras com uma

grande quantidade de partículas de glicogênio e cisternas de retículo endoplasmático distribuída

pelo  citoplasma  (Fig.  12A).  Vesículas  periféricas  foram observadas  subjacentes  à  membrana

plasmática (Fig. 12B). Nestas células também podemos verificar em corte transversal estruturas

do citoesqueleto, como os axonemas dos flagelos, o funis (Fig. 12C) e o disco adesivo (Fig. 12D).

Os  núcleos,  presentes  na  região  anterior  dos  parasitos,  encontravam-se  homogêneos,  bem

delimitados pela membrana nuclear (Fig. 12D). Em parasitos tratados com DETC, mais de 50%

das células  apresentavam-se com alto grau de extração  citoplasmática,  inclusive do conteúdo

nuclear  (Fig.  13A).  Prováveis  processos autofágicos também foram verificados neste  parasito

(Fig.  13B),  sugerido  pela  presença  de  estruturas  virguliformes  ou  com  dupla  membrana

circunscrevendo  porções  citoplasmáticas.  Possível  participação  do  retículo  endoplasmático  é

sugerida, já que este se encontrava dilatado e próximo às vesículas (Fig. 13C), que também se

apresentaram  maiores  e  menos  numerosas  do  que  no  controle,  sugerindo  a  ocorrência  de

confluência das mesmas (Fig. 13D).



        

Figura 12. Análise ultraestrutural  de trofozoítos  de  Giardia lamblia.  (A)  Células controle
apresentando  citoplasma  homogêneo,  com  grânulos  de  glicogêneo  (assinalado  por  círculos
brancos) e retículo endoplasmático (setas). Em (B), visualizamos as vesículas periféricas (*) na
região  dorsal  da  célula.  (C)  Estruturas  do  citoesqueleto,  como  os  axonemas  dos  flagelos
(assinalados por círculos pontilhados) e o corpo funis (setas). Em  (D), observamos células em
corte longitudinal apresentando núcleos (N) e o disco adesivo (seta).



        

Figura  13.  Análise  ultraestrtural  de  trofozoítos  de  G.  lamblia tratados  com DETC.  (A)
Células tratadas com 200 µM de DETC por 24 horas apresentando reduzida eletrondensidade de
citoplasma e  nucleoplasma, em comparação às células controle (Fig. 12).  (B) Visualização de
vesículas virguliformes ou com dupla membrana (assinaladas por círculos), sugerindo possíveis
processos autofágicos. Em (C), observamos este mesmo processo, com provável participação do
retículo endoplasmático, que se encontra mais dilatado quando comparado ao controle. Em (D),
visualizamos  uma  célula  apresentando  grande  compartimento  alongado,  presumivelmente
formado pela fusão homofílica das vesículas periféricas.



6. DISCUSSÃO

A elucidação dos efeitos do DETC, um conhecido inibidor de SOD, é de importância

fundamental  para  o  esclarecimento  dos  mecanismos  de  ação  envolvidos  em  sua  atividade

giardicida, já que a ausência de SOD em Giardia nos permite evidenciar a existência de efeitos

independentes desta enzima, produzidos pela ação do DETC em protozoários parasitas.

Apesar  de  ser  efetivo  contra  trofozoítos  de  Giardia  lamblia  in  vitro,  a inibição  da

proliferação  celular  pelo  DETC  aparentemente  não  é  dose-dependente.  Uma  das  possíveis

explicações  para  este  fato  é  que  esta  substância  pode  ser  oxidada  de  forma  muito  rápida,

principalmente  em  soluções,  perdendo  parte  da  sua  atividade.  Outra  possibilidade  é  que  o

composto atue sobre um limitado “pool” de resíduos de cisteína,  assim o efeito atingiria  um

plateau ao reagir com os grupos SH disponíveis. A manipulação deste composto precisa ser feita

com presteza, evitando sua exposição ao ar e/ou aumento da temperatura. Embora seja uma droga

relativamente instável, seu efeito giardicida é bastante satisfatório, com níveis comparáveis ao do

metronidazol in vitro. 

O dissulfiram, medicamento utilizado no tratamento contra o alcoolismo, age como um

inibidor irreversível  da enzima aldeído desidrogenase (ALDH) (Brien & Loomis,  1985).  Este

fármaco sofre rápida redução enzimática no sangue pela glutationa redutase (Strömme, 1963;

Cobby  et  al.,  1977),  mas pode também ser  reduzido de forma não enzimática pela albumina

(Agarwal  et al.,  1983).  Subseqüentemente,  DETC é metabolisado por tiol metiltransferase ou

tiopurina metiltransferase a DETC-Me (Gessner & Jakubowski, 1972; Glauser  et al., 1993; Lill

et al.,  1996), que sofre oxidação principalmente pelo citocromo P-450, com uma contribuição

minoritária  de  flavina  monooxigenases  (Johansson  et  al.,  1989).  Os metabólitos  oxidados do

dissulfiram têm sido descritos como potentes inibidores da ALDH, através da carbamilação de

um grupo tiol crítico no sítio ativo da enzima (Jin et al., 1994; Tonkin et al., 2003). 

Por  ser  reduzido  rapidamente  in  vivo a  DETC,  o  dissulfiram se  torna  uma poderosa

ferramenta quimioterápica no tratamento contra a giardíase. Este fármaco já foi testado in vitro e

in vivo contra Giardia lamblia (Nash & Rice, 1998), com resultados semelhantes aos encontrados

neste estudo para o DETC com trofozoítos in vitro.

Quando analisamos a associação  do DETC com o metronidazol,  verificamos  que não

houve um efeito sinergístico entre estas duas drogas. Em Entamoeba histolytica, o metronidazol é

capaz  de  se  ligar  covalentemente  a  algumas  proteínas  específicas,  incluindo  superóxido

dismutase  e  tioredoxina  redutase,  esta  última  sendo  uma  das  responsáveis  pela  ativação  do



metronidazol neste protozoário através da redução do grupo nitro (Leitsch  et al., 2007). Além

disso, os níveis de cisteína são reduzidos com a adição do metronidazol,  provavelmente pela

reação desta droga com os grupos sulfidrila acessíveis neste parasito (Leitsch et al., 2007). Como

a tioredoxina redutase é uma enzima muito comum, é provável que processos similares ocorram

em  outros  organismos  procarióticos  e/ou  eucarióticos.  Nesse  sentido,  o  efeito  giardicida  do

DETC e metronidazol pode estar  associado à competição de ambas as drogas  pelos mesmos

mecanismos  de  ativação  em  Giardia  lamblia,  que  apresenta  uma  enzima  semelhante  à

tioredoxina redutase,  a dissulfeto redutase (Brown  et al., 1996b) e proteínas ricas em cisteína

(Luján & Nash, 1994). Em Trichomonas vaginalis,  Entamoeba histolytica e  Giardia lamblia, o

mecanismo  deste  5-nitroimidazol  está  relacionado  à  sua  redução  pela  piruvato:ferredoxina

oxidorredutase a radicais citotóxicos que levam a danos irreversíveis e morte celular (Müller,

1986).  Apesar  disso,  resistência  ao  metronidazol  em  E.  histolytica pode  ser  atribuída  à

diminuição  de  enzimas  antioxidantes,  como  peroxiredoxina  (Wassmann  et  al.,  1999)  e

superóxido  dismutase  (Samarawickrema  et  al.,  1997),  assim  como  em  G.  lamblia,  onde  o

aumento  da  atividade  da  enzima  NADH  oxidase  tem sido  associado  a  cepas  resistentes  ao

metronidazol (Ellis et al., 1993).

Alguns  trabalhos  têm  desencorajado  a  utilização  do  dissulfiram  e  metronidazol  em

associação, principalmente pelo acúmulo de acetaldeído causado pela inibição da enzima ALDH

por estes fármacos (Gardner & Hill, 2001) em pacientes que fazem ingestão de álcool, levando ao

efeito “antabuse” (sensação de calor, náusea, vômitos e taquicardia) (Finegold, 1980; Edwards et

al., 1986; Krulewitch, 2003). A utilização destas duas drogas em conjunto poderia potencializar

este  efeito,  além  de  causar  em  alguns  pacientes  reações  psicóticas,  conforme  alertado  pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em seu bulário eletrônico.

Quando  analisamos  a  incorporação  de  timidina  por  células  do  baço  na  presença  de

diferentes concentrações de DETC ou metronidazol, observamos que não houve uma diferença

significativa nos níveis de incorporação entre as células controle e tratadas com o metronidazol.

No entanto, o DETC apresentou atividade citotóxica dose-dependente nas concentrações acima

de 111 µM. Apesar disso, o valor de IC50 encontrado para trofozoítos de Giardia (i.e. 2 µM) está

muito abaixo dos níveis que causam citotoxicidade nestas células de mamíferos.

A  farmacocinética  e  os  efeitos  colaterais  do  dissulfiram  têm  sido  extensivamente

estudados, gerando dados para a elaboração de formulações e regimes terapêuticos apropriados.

Sua biodisponibilidade é maior que 80% após administração oral e a eliminação do dissulfiram e



seus metabólitos é um processo lento. Aproximadamente 20% da droga permanece no corpo após

1 a 2 semanas (Ellenhorn  et al., 1997  apud Sauna  et al., 2005). Apesar de ser recomendado o

monitoramento de pacientes  que usam altas doses do dissulfiram (acima de 250 mg por dia)

(Fuller & Gordis, 2004), existem poucos efeitos colaterais associados com longos períodos de

tratamento.  Hepatoxicidade  é  a  causa  mais  comum de  preocupações  durante  a  utilização  do

dissulfiram (Sauna et al., 2005), contudo este efeito adverso é geralmente reversível quando seu

uso é interrompido na presença  de manifestações  clínicas  (Wright  et  al.,  1988).  A excelente

tolerância e ausência de efeitos colaterais graves tornam o dissulfiram uma droga segura e eficaz,

inclusive com aprovação pela FDA e ANVISA.

A  redução  nos  níveis  de  grupamentos  tiol  em  trofozoítos  tratados  com  DETC  foi

observada tanto por microscopia de fluorescência, quanto pela avaliação quantitativa através do

reagente de Ellman (DTNB). Estes resultados sugerem que o DETC esteja carbamilando e/ou

formando pontes dissulfeto com grupamentos tiol livres que estão presentes em Giardia e que são

responsáveis pelos mecanismos antioxidantes deste parasito, a exemplo das proteínas ricas em

cisteína e dissulfeto redutase. De modo interessante, a atividade do dissulfiram em trofozoítos de

G. lamblia  foi reduzida pela adição de cisteína ao meio (Nash & Rice, 1998), sugerindo que a

reação com grupos tiol é um importante mecanismo de ação desta droga. O metronidazol também

reduziu os níveis de tióis totais em Giardia, porém não houve diferenças entre o tratamento com

as drogas feito isoladamente ou em conjunto.

Cepas de Giardia lamblia resistentes ao metronidazol estão associadas a um aumento da

atividade da enzima NADH oxidase, possibilitando a detoxificação de espécies oxidativas (Ellis

et al., 1993). É provável que cepas sensíveis ao metronidazol sejam mais suscetíveis ao estresse

oxidativo, já que estas apresentam diminuição do consumo de O2 (Ellis et al., 1993), com possível

redução dos níveis de grupos sulfidrila livres, que podem ser oxidados através da ativação do

grupo nitro deste fármaco. 

Para  confirmar  o  papel  dos  grupamentos  tiol  no  efeito  giardicida  do  DETC,  nós

incubamos os trofozoítos de Giardia em concentrações crescentes de NAC, associadas ou não a

este composto. Não houve diferenças significativas entre células tratadas com 25 µM de NAC e o

grupo  controle,  porém  houve  uma  diminuição  significativa  da  proliferação  celular  quando

adicionamos 25 µM de DETC ao meio de cultura. A pré-incubação do NAC com o DETC na

proporção 1:1 reverteu parcialmente a  inibição, aumentando discretamente à medida que esta

proporção de NAC foi aumentada. A presença de resíduos de cisteína tem sido enfatizada na



literatura como um fator de crescimento essencial para  Giardia lamblia  (Luján & Nash, 1994),

conferindo  proteção  contra  os  efeitos  letais  do  oxigênio  (Fairlamb,  1989).  As  análises  de

incorporação de L-cisteína por este parasito indicam a presença de ao menos dois sistemas de

transporte. L-cistina não foi incorporada pelos trofozoítos, sugerindo a ausência de um sistema de

transporte e a especificidade dos transportadores de cisteína.  Giardia não é capaz de sintetizar

cisteína ou metionina a partir de sulfato, nem de converter metionina em cisteína, sendo assim o

protozoário é auxotrófico para este aminoácido (Luján & Nash, 1994).

As  CRPs,  também conhecidas  como proteínas  variantes  de  superfície  (VSPs),  são  os

principais  antígenos  de  Giardia  lamblia.  Cerca  de  150  diferentes  genes  que  codificam estas

proteínas tem sido identificados no genoma deste parasito. Somente uma VSP é expressa por

trofozoíto, permitindo que  Giardia mude a expressão desta proteína em sua superfície (Nash,

2002).  O  mecanismo  desta  variação  antigênica  ainda  não  está  claro,  mas  este  não  envolve

rearranjo de DNA e é refletido por mudanças na expressão gênica em nível de RNA mensageiro

(Nash,  2002).  Diferenciação  pode  induzir  variação  antigênica  in  vitro (Svärd  et  al.,  1998;

Carranza  et al.,  2002;) e  in vivo (von Allmen  et al.,  2004).  Análises de anticorpos IgA anti-

Giardia em leite materno de mães que vivem em área endêmica de giardíase, provavelmente com

múltiplas  infecções  com diferentes  cepas  de  Giardia,  revelou  que  as  VSPs  são  as  proteínas

imunorreativas dominantes (Téllez et al., 2005). 

Estes dados nos indicam que a reação com grupos tiol é um importante mecanismo de

ação desta droga,  apesar de não ser o único. Em 1930, o dissulfiram começou a ser utilizado

como escabicida e vermicida por ser um quelante de cobre, um componente essencial da cadeia

respiratória  de artrópodes  e  helmintos (Eneanya  et  al.,  1981).  A atividade quelante de metal

também é relatada para o DETC, que é um específico inibidor de Cu-Zn superóxido dismutase

(Pritsos  et al., 1989; Majid & Nishiyama, 2002). As proteínas com motivos dedo de zinco são

essenciais para o funcionamento celular normal (Berg & Shi, 1996), tornando-se um importante

alvo terapêutico (Rein et al., 1997). Giardia expressa altos níveis de CRP na superfície, as quais

possuem motivos dedo de zinco (Luján et al., 1995c). O zinco pode ser quelado pelo DETC, se

apresentando como uma outra via de atuação desta droga neste parasito. 

 Os danos oxidativos celulares em membranas de trofozoítos tratados com DETC foram

avaliados através da formação de um produto citotóxico, o malondialdeído (MDA), que se liga ao

TBA gerando uma reação colorimétrica indicativa da peroxidação lipídica (Bellé  et al., 2004).

Houve um aumento significativo da lipoperoxidação em parasitos tratados com 200 µM DETC,



por 4 horas. O metronidazol levou a um aumento discreto da peroxidação lipídica e a associação

entre  o  DETC  e  o  metronidazol  não  elevou  significativamente  a  peroxidação,  com  níveis

comparáveis ao DETC utilizado isoladamente, provavelmente porque a concentração do DETC já

estava  alta,  levando ao  plateau  da  peroxidação  celular.  Todos  os  componentes  celulares  são

suscetíveis  à  ação  das  espécies  reativas  de  oxigênio,  no  entanto  as  membranas  são  um dos

componentes mais atingidos em decorrência da lipoperoxidação (Ferreira & Matsubara, 1997).

Este processo pode levar à morte celular através de alterações na estrutura e permeabilidade de

membrana, levando à perda de seletividade na troca iônica e liberação de conteúdo das organelas,

como por exemplo, as enzimas hidrolíticas dos lisossomas (Hershko, 1989). O NAC foi capaz de

reverter parcialmente os efeitos do DETC, demonstrando a importância dos grupamentos tiol no

mecanismo de ação desta droga.

Baseado na confirmação de que o DETC promove lipoperoxidação, provavelmente pelo

aumento da geração de radicais livres de oxigênio, resolvemos avaliar a produção de espécies

reativas  por esta droga em  Giardia lamblia com a sonda fluorescente H2DCFDA.  As células

controle não apresentaram marcação para a sonda, enquanto que trofozoítos tratados com 100 µM

de DETC por 1 hora foram marcados de forma homogênea, demonstrando que este tiocomposto

está aumentando a formação de espécies reativas em trofozoítos de Giardia lamblia. Isto se deve

ao fato de que a redução de grupos sulfidrila livres pode estar afetando o potencial redutor deste

parasito,  levando ao  aumento  do  estresse  oxidativo.  O mesmo não  pôde  ser  visualizado  em

células tratadas com 200 µM de DETC, possivelmente porque estas já se encontravam mortas.

Os  metabólitos  mais  comuns  produzidos  pela  utilização  do  oxigênio  em  organismos

aeróbicos  são o radical  superóxido  (O2
•)  e  peróxido  de hidrogênio  (H2O2),  que  participa  da

reação que produz o radical hidroxila (OH•), sendo este último extremamente reativo (Cadenas,

1989).  Superóxido  é  usualmente  detoxificado  pela  SOD a  peróxido  de  hidrogênio,  o  qual  é

reduzido  a  água  por  catalase,  peroxidase  e  a  enzima  dependente  de  glutationa,  glutationa

peroxidase  (Cadenas,  1989;  Fridovich,  1989).  Além  destas  enzimas  de  detoxificação

convencionais,  mecanismos  alternativos  podem  ser  utilizados  para  diminuição  do  estresse

oxidativo celular,  que incluem as dioxigenases e monooxigenases (citocromo P-450 redutase)

(Malmström,  1982).  Algumas  oxidases  dependentes  de  flavina  (NADH  oxidase)  reduzem

tetravalentemente  o  oxigênio  a  água,  abolindo  a  produção  de  superóxido  e  peróxido  de

hidrogênio em bactérias anaeróbicas (Schmidt  et al.,  1986), assim como a NADH peroxidase,



uma flavoenzima envolvida na redução do peróxido que também desempenha papel antioxidante

em algumas células (Stanton & Jensen, 1993).

 Alguns protozoários microaerófilos também possuem NADH oxidase. Entamoeba

histolytica contém uma NADPH oxidase dependente  de flavina  que produz peróxido quando

purificada (Lo & Reeves, 1980).  Trichomonas vaginalis contém uma flavo-oxidase que produz

água, além de uma NADPH oxidase produtora de peróxido (Linstead & Bradley, 1988). Giardia

também apresenta atividades oxidase e peroxidase dependentes de NADH (Brown et al, 1996a;

Brown  et al, 1998), responsáveis pela capacidade deste parasito de detoxificar o oxigênio.  As

principais  enzimas de  detoxificação  de espécies  oxidantes,  como a SOD, catalase,  glutationa

redutase e glutationa peroxidase não estão presentes neste protozoário, salientando a importância

da  manutenção  de  um ambiente  intracelular  redutor  através  da ciclagem redox  pelos  grupos

sulfidrila presentes em Giardia. 

A  elucidação  dos  efeitos  microbicidas  do  DETC  foi  possibilitada  pela  microscopia

eletrônica de transmissão, através da observação da ultraestrutura celular do parasito. Em células

tratadas com 200 µM de DETC por 24 horas, houve um alto grau de extração citoplasmática,

apresentada por mais de 50% das células. Este efeito é causado provavelmente pelo colapso do

potencial de membrana, com conseqüente rompimento da membrana plasmática pelo aumento do

estresse oxidativo (Lloyd et al., 2000), onde a indução de radicais livres de oxigênio leva a uma

inativação de sistemas que consomem oxigênio, acúmulo de peróxido de hidrogênio e oxidação

de grupos tiol. 

Prováveis processos autofágicos também foram verificados neste parasito, sugeridos pela

presença de estruturas virguliformes ou com membrana dupla, que são semelhantes à formação

dos vacúolos em organismos eucariotos (Suzuki & Ohsumi, 2007; Xie & Klionsky, 2007).

Autofagia é um processo utilizado pelas células para requerimento de sua homeostasia

através  da degradação do citoplasma ou eliminação de organelas defeituosas.  Os mecanismos

envolvem a formação de uma estrutura de dupla membrana dentro da célula, chamada de vacúolo

autofágico ou autofagossomo, a partir do retículo endoplasmático e vias secretórias iniciais. A

fusão  com  o  lisossomo  gera  o  autofagolisossomo,  onde  as  enzimas  hidrolíticas  agem  na

degradação do conteúdo interno (Shintani & Klionsky, 2004). Resposta a condições de estresse,

como por exemplo, limitação de nutrientes (Takeshige  et al., 1992) e acúmulo de proteínas no

retículo  endoplasmático (Yorimitsu  et  al.,  2006)  podem levar  a  mecanismos  de  autofagia.  É

possível que Giardia também utilize destes mecanismos para evitar a perda da homeostasia com



o aumento do estresse oxidativo, como ocorre em outros tipos celulares (Hill et al., 2007; Chien

et al., 2007; Scherz-Shouval et al., 2007).

A  observação  de  vesículas  que  se  encontravam  maiores  e  menos  numerosas  em

comparação ao controle nos leva a crer que ocorreu a fusão homofílica destes compartimentos.

Este processo pode ter sido mediado por pontes dissulfeto que se formam pela ação do DETC

entre  as  cisteínas  das  proteínas  celulares,  conferindo  uma  modificação  da  conformação

tridimensional à molécula, expondo sítios de reconhecimento e/ou catalíticos e ocasionando uma

série de alterações na morfologia e funcionamento normais da célula.

O conjunto de resultados aqui relatados e  brevemente  discutidos parece indicar  que a

abordagem do estresse oxidativo e conteúdo de grupos tiol podem prover valiosas estratégias

terapêuticas para a giardíase.



7. CONCLUSÕES

7.1. O DETC mostrou-se efetivo na inibição da proliferação celular de trofozoítos de  Giardia

lamblia in vitro, porém este efeito aparentemente não é dose-dependente;

7.2. A associação do DETC com o metronidazol não levou a um efeito sinergístico in vitro;

7.3.  O DETC promove a  redução dos  níveis  de  grupos  sulfidrila  livres,  provavelmente  pela

formação de pontes dissulfeto e/ou carbamilações em moléculas ricas em cisteína que estejam

com estes grupamentos tiol acessíveis, como as CRPs, uma das responsáveis pelos mecanismos

antioxidantes deste parasito;

7.4. O aumento do estresse oxidativo em trofozoítos de G. lamblia pode ser devido à diminuição

da capacidade antioxidante deste protozoário, inviabilizando a sua sobrevivência;

7.5.  Os resultados apresentados neste trabalho apontam para uma nova abordagem na terapia

contra  a  giardíase.  Estudos  para  avaliação  dos  efeitos  do  DETC  in  vivo se  colocam  como

perspectivas em nosso trabalho.
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RESUMO

O  protozoário microaerófilo  Giardia  lamblia  coloniza  o  trato  intestinal  de  hospedeiros

vertebrados,  onde é  exposto a  diferentes  concentrações  de  oxigênio.  Apesar  do  metabolismo

fermentativo,  trofozoítos  de  Giardia  consomem oxigênio  e  mecanismos de  detoxificação  são

requeridos. Desprovido de glutationa, Giardia expressa altas concentrações de proteínas ricas em

cisteína (CRP, também conhecidas como proteínas variantes de superfície ou VSP), como defesa

antioxidante.  Este  mecanismo  envolve  ciclagem  redox  para  a  manutenção  de  um  ambiente

intracelular  reduzido  e  proteção  contra  o  estresse  oxidativo.  Neste  contexto,  substâncias  que

interfiram  na  resposta  antioxidante  deste  protozoário  podem  compreender  uma  poderosa

estratégia  quimioterápica  contra  a  giardíase.  Neste  estudo,  nós  analisamos  os  efeitos  do

dietilditiocarbamato (DETC), um inibidor de superóxido dismutase (SOD), na proliferação do

parasito,  expressão  de  tióis  totais,  lipoperoxidação,  produção  de  radicais  livres  e  arquitetura

celular. DETC inibiu a proliferação celular em níveis semelhantes ao metronidazol e induziu a

peroxidação  de  membranas  neste  parasito,  possivelmente  pelo  aumento  de  espécies  reativas.

Alterações  ultraestruturais  também foram observadas  neste  protozoário.  Células  tratadas  com

DETC  apresentaram  alto  grau  de  extração  citoplasmática,  além  de  estruturas  indicativas  de

autofagia. As vesículas periféricas também se encontravam maiores, sugerindo confluência. Estes

efeitos são independentes de SOD, já que Giardia não apresenta esta enzima. Detecção de grupos

tiol  com  a  sonda  fluorescente  o-phthaldialdeído  (OPA)  foram  significantemente  moduladas

negativamente pelo DETC. Estes dados nos indicam que DETC aumenta o estresse oxidativo em

trofozoítos de Gardia lamblia pela reação com grupos tiol.

Palavras-chave: Giardia lamblia, dietilditiocarbamato, estresse oxidativo.



ABSTRACT

The microaerophilic  protozoan  Giardia lamblia  inhabits  the upper  small  intestine  mucosa  of

vertebrate  hosts,  where  it  is  exposed  to  different  concentrations  of  oxygen.  Despite  the

fermentative metabolism, Giardia trophozoites consume O2 and produce oxygen free radicals and

therefore mechanism for detoxification are required. Devoid of glutathione, Giardia express high

concentrations of cystein-rich proteins (CRP, also known as variable surface protein or VSP), as

an antioxidant defense. This mechanism involves redox cycling for maintenance of a reduced

intracellular  environment  and protection from oxidative stress.  In  this regard,  substances  that

interfere  in  the  antioxidant  response  of  this  protozoan  could  comprise  a  powerful

chemotherapeutic strategy for Giardia lamblia infection. Here, we analyzed the effects of DETC,

a  superoxide  dismutase  (SOD)  inhibitor,  on  parasite  proliferation,  thiol  expression,  lipid

peroxidation, free radicals detection and cell architecture. DETC inhibited parasite proliferation

at  levels  similar  to  metronidazole  and  induced  peroxidation  of  membrane,  possibly  by  the

increase of reactive species.Ultrastructural alteration were also observed. Since this protozoan is

devoid of SOD, here present data indicate SOD-independ DETC effects. Thiol groups detection

with the fluorescent probe o-phthaldialdehyde (OPA). Cells treated with DETC displayed washed

out  cytoplasm  and  structures  indicative  of  autophagy.  The  peripheral  vesicles  also  had  an

increased volume, presumably caused by homophilic fusion. Taken together these data indicate

that DETC enhance the oxidative stress in Giardia trophozoites by reacting with thiol groups.

Keywords: Giardia lamblia, diethyldithiocarbamate, oxidative stress.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. A GIARDÍASE

A Giardíase é uma enteroparasitose causada pelo protozoário flagelado Giardia lamblia,

ordem  Diplomonadida  e  família  Hexamitidae.  Espécies  deste  gênero  infestam  mais  de  40

espécies de hospedeiros vertebrados (Thompson, 2002; Appelbee  et al., 2005), que podem agir

como reservatório para cepas patogênicas em humanos (Isaac-Renton  et al., 1993). A  Giardia

apresenta duas formas evolutivas distintas, uma forma cística infectante que pode sobreviver no

ambiente por meses e a trofozoíta, que prolifera intensamente na porção anterior  do intestino

(Adam, 2001). As manifestações clínicas da doença são diarréia aguda ou crônica (eventualmente

esteatorréia), desidratação, desconforto abdominal e perda de peso (Faubert, 2000; Buret  et al.,

2002; Müller  & Von Allmen, 2005; Gascón, 2006). Artrite reativa também tem sido associada

com infestações entéricas por  Giardia lamblia  (Woo & Panayi, 1984; Hill Gaston & Lillicrap,

2003), bem como o status nutricional afetando função cognitiva e desenvolvimento escolar em

crianças pela prevalência de doenças infecciosas intestinais (Olness, 2003).

A distribuição da giardíase é mundial, sendo a parasitose intestinal mais comum em países

desenvolvidos, com taxas de detecção entre 2-5% e,  20-30% em nações em desenvolvimento

(Thompson  et al.,  1994). A Organização Mundial de Saúde (OMS) relatou em 1996 que 200

milhões de pessoas na Ásia, África e América Latina tinham sintomas de giardíase com cerca de

500.000 novos casos por ano, especialmente entre crianças. Em 2004, a giardíase foi incluída na

Iniciativa de Doenças Negligenciadas pela OMS, devido a sua estreita relação com condições

sócio-econômicas (Savioli  et al., 2006). Em países em desenvolvimento, cerca de 3 bilhões de

pessoas vivem em ambientes com falta de saneamento básico, sugerindo que existam perto de 1

bilhão de casos de giardíase (OMS 1998  apud Wright  et al.,  2003),  contribuindo para os 2,1

milhões de mortes anuais por doenças diarréicas (OMS, 2002). 

Atualmente as infecções por G. lamblia são controladas por drogas, sendo as mais efetivas

as da família dos 5-nitroimidazóis, tinidazol (Fasigyn®) e metronidazol (Flagyl®) em particular

(Boreham,  1991;  Upcroft  &  Upcroft,  1998).  Casos  de  resistência  clínica  são  relatados  na

literatura (Townson, 1994; Farthing, 1996), com taxas de recorrência acima de 90% (Zaat et al.,

1997). Além disso, o metronidazol exibe potencial carcinogênico para humanos (Bendesky et al.,

2002).  Desta  forma,  a  identificação  de  novas  vias  parasito-específicas  e  desenvolvimento de

novas drogas é necessário para o tratamento da giardíase.



 No  lúmen  intestinal  do  hospedeiro  vertebrado,  Giardia é  exposta  a  diferentes

concentrações de oxigênio (Biagini  et al., 2001). Apesar do metabolismo fermentativo, Giardia

consome  O2,  produzindo  radicais  livres  de  oxigênio  e  a  resposta  imune  também  pode  usar

espécies oxidativas (Fernandes & Assreuy, 1997). Desta forma, mecanismos de detoxificação são

requeridos  (Brown  et  al.,  1995).  Trofozoítos de  Giardia  são cobertos por proteínas  ricas em

cisteína  (CRPs,  também  conhecidas  como  proteínas  variantes  de  superfície),  envolvidas  na

proteção do parasito contra os efeitos letais  do oxigênio (Mehlotra & Tekwani,  1999).  Além

disso, estas proteínas estão associadas à resistência a proteases e à variação antigênica, sendo

identificados cerca de 150 genes diferentes que codificam para as CRPs em G. lamblia (Nash,

2002).  A enzima dissulfeto  redutase  está  presente  em  Giardia, conferindo  um balanço redox

dissulfeto intracelular, ressaltando a importância da cisteína neste parasito na resposta ao estresse

oxidativo. A cisteína é descrita como um fator de crescimento essencial para a  Giardia, o que

pode ser verificado no cultivo axênico (Luján & Nash, 1994; Mehlotra & Tekwani, 1999). Nesse

sentido,  substâncias que interfiram na resposta antioxidante deste protozoário podem constituir

uma poderosa estratégia quimioterápica no parasitismo por Giardia lamblia.

1.2. A GIARDÍASE NO BRASIL

No Brasil, sua ocorrência é em grande parte desconhecida - principalmente em adultos.

Prevalências  relatadas  de  giardíase  em crianças  brasileiras  variam de  14,6% em populações

específicas a 78,3% em creches e crianças em idade escolar (Machado & Costa-Cruz, 1998; da

Costa-Macedo et al., 1998; Orlandi et al., 2001).

Um estudo prospectivo sobre a giardíase foi realizado em Gonçalves Dias no município

de Fortaleza (CE), acompanhando crianças recém-nascidas até os 4 anos de idade (Newman et

al., 2001). Dentre as 157 crianças, 43 (27,4%) encontravam-se infestadas por G. lamblia e dentre

estas,  46%  apresentaram  recorrências  ou  recidivas.  As  crianças  que  apresentavam  sintomas

tiveram valores reduzidos de peso e altura, quando avaliados física e nutricionalmente.

No Hospital da Universidade Federal da Bahia, foi realizado um estudo detalhado sobre a

prevalência  de  parasitos  intestinais  em  365  pacientes  com  a  Síndrome  da  Imunodeficiência

Adquirida (SIDA). Cerca de 4,9% destes pacientes apresentaram infestação por Giardia lamblia,

demonstrando uma prevalência significativamente aumentada quando comparada ao grupo que

não apresentava a SIDA (2,4%). O grupo controle foi composto por 5243 pacientes (Feitosa et

al., 2001).



Machado  et  al. (1999),  em um estudo sobre a incidência de giardíase em crianças  de

creches e escolas de ensino fundamental e médio, no município de Mirassol (SP), confirmam os

dados obtidos por outros autores  (Wolfe,  1978; Cardoso  et  al.,  1995; Guimarães  & Sogayar,

1995) que tanto a idade (2 a 6 anos) quanto o nível sócio-econômico (até 6 salários mínimos) são

fatores de risco determinantes da giardíase. Isto se dá pelo fato do nível sócio-econômico e grau

de  escolaridade  mais  baixos  influenciarem as  condições  de  higiene  pessoal  e  cuidados  com

alimentos  e  água  (Machado  et  al.,  1999).  Um estudo  prospectivo  de  doenças  diarréicas  em

crianças que vivem no nordeste brasileiro demonstrou que falta de banheiros e desmame precoce

são fatores de risco para aquisição de giardíase (Guerrant et al., 1983).

Muniz-Junqueira & Queiroz  (2002) demonstraram haver  associação  entre  má nutrição

(desnutrição energético-protéica) e o parasitismo por Giardia lamblia através da observação de

redução  significativa  dos  valores  de  peso  em  relação  à  idade  e  altura.  Outros  estudos

demonstraram a relação entre infestações por Giardia e subnutrição na África (Loewenson et al.,

1986) e Ásia (Al-mekhlafi et al., 2005). Ertan et al. (2002) também encontraram associação entre

baixos níveis séricos de ferro e zinco e a giardíase.

O decréscimo da taxa de giardíase com o aumento da idade poderia ser explicado pela

resistência imuno-mediada, adquirida em função de contatos sucessivos com o parasito (Wolfe,

1978; Hill, 1993; Isaac-Renton et al., 1996; Machado et al., 1999) e também com a melhoria dos

hábitos de higiene pessoal associada ao aumento da idade.

1.3. CICLO BIOLÓGICO

A infestação por Giardia ocorre por via fecal-oral, através da ingestão de água e alimentos

contaminados  por  fezes  contendo  cistos  (Fig.  1),  como ocorre  freqüentemente  em creches  e

orfanatos  onde  as  condições  de  higiene  podem  estar  comprometidas  (Thompson,  2004).  O

excistamento ocorre no trato digestório, auxiliado pelo baixo pH e proteases estomacais (Adam,

2001),  dando  origem ao  excizoíto  (Bernander  et  al.,  2001).  O  excizoíto  é  oval,  possui  oito

flagelos, quatro núcleos e metabolismo intermediário entre o trofozoíto e o cisto (Fig. 2). Possui

uma ploidia  total  de  16N,  sofrendo  divisão celular  por  duas  vezes  sem replicação  do DNA,

gerando quatro trofozoítos com uma ploidia de 4N (Bernander et al., 2001). Estes últimos irão se

dividir  por  fissão  binária  e  a  adesão  ao  epitélio  intestinal  se  dá  através  do  disco  ventral

(Elmendorf et al., 2003). 



O encistamento ocorre com a passagem dos trofozoítos pelo lúmen intestinal, onde eles se

soltam e são expostos na região posterior do intestino a um pH mais alcalino (em torno de 7,8),

ácidos graxos e sais biliares (Gillin et al., 1988). A ausência de lipoproteínas também demonstrou

ser um fator de promoção do encistamento, o que pôde ser revertido pela adição de colesterol

(Luján et al., 1996).

O processo de formação da parede cística envolve a ativação dos genes de encistamento

em resposta a estímulos e posterior síntese de proteínas que constituirão a parede cística (Lujan et

al., 1995a; 1997), as quais são transportadas para a membrana plasmática através das vesículas

específicas de encistamento (ESVs) (Reiner  et al., 1990; Benchimol, 2004). Durante o tráfego

destas proteínas, é provável que haja a participação das vesículas periféricas na maturação do

material a ser secretado (Touz et al., 2002a).

O potencial zoonótico desta doença tem sido considerado na literatura como um fator de

relevância na transmissão peridomiciliar de felídeos e canídeos (Thompson, 2000).



Figura 1. Ciclo biológico de  Giardia lamblia. (1) Cistos e trofozoítos eliminados através das
fezes.  (2)  Ingestão  de cistos  através  da  água  e  alimentos  contaminandos.  (3)  Trofozoítos  no
lúmen  intestinal.  (4)  Trofozoítos  em  processo  de  divisão.  (5)  Encistamento.  Fonte:
http://pathmicro.med.sc.edu/parasitology/Giardia-lc-gif).
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Figura 2. Ploidia do genoma em diferentes  estágios do ciclo de vida de  Giardia lamblia.
Durante  o  crescimento  vegetativo,  a  ploidia  varia  entre  4N  e  8N.  Após  a  estimulação  do
encistamento e concomitante formação da parede cística, o núcleo se divide, resultando em uma
célula tetranucleada com ploidia de 8N. Subseqüente replicação do DNA gera cistos maduros,
com uma ploidia celular de 16N. O excistamento resulta na liberação de um excizoíto, que se
divide  duas  vezes  para  formar  quatro  trofozoítos,  contendo  cada  um dois  núcleos  diplóides.
Adaptado de Bernander et al., 2001.



1.4. O TROFOZOÍTO

Os trofozoítos de  Giardia lamblia são piriformes,  possuindo cerca de 12 a 15 µm de

comprimento e 5 a 9 µm de largura. O citoesqueleto inclui um corpo mediano, quatro pares de

flagelos  (anterior,  látero-posterior,  caudal  e  ventral),  sendo  que  os  axonemas  caudais  são

acompanhados pelo corpo funis e um disco adesivo é responsável pela adesão do trofozoíto às

microvilosidades  intestinais  (Fig.3).  Possui  dois  núcleos,  sem nucléolos,  que  são  localizados

anteriormente  e  simétricos  ao  eixo  longitudinal  (Revisto  por  Adam,  2001).  Ribossomos  e

grânulos  de  glicogênio  se  apresentam por  todo  o  citoplasma  e  o  retículo  endoplasmático  se

projeta da região perinuclear até a região das vesículas periféricas,  na região dorsal da célula

(Lanfredi-Rangel et al., 1998). O complexo de Golgi torna-se visível em trofozoítos em processo

de encistamento (Lanfredi-Rangel  et al.,  1999), mas não tem sido confirmada a presença em

trofozoítos vegetativos (Gillin et al., 1996). Apesar disso, mecanismos de transporte de proteínas

estão presentes em Giardia, semelhantes aos que ocorrem na rede trans do aparelho de Golgi na

maioria das células complexas (Gu et al., 2001). Algumas evidências sugerem que trofozoítos de

Giardia podem  apresentar  organela(s)  com  função  típica  de  Golgi,  apesar  de  não  ter  sua

aparência. NBD-ceramida, um marcador do complexo de Golgi em células de mamíferos, marcou

uma estrutura perinuclear tanto em trofozoítos vegetativos, quanto em células em processo de

encistamento (Luján et al., 1995b; Lanfredi-Rangel et al., 1999).

As vesículas periféricas são caracterizadas pela acidez dos seus compartimentos, como

demonstrado através da incorporação de laranja de acridina (Feely et al., 1991; Kattenbach et al.,

1991), bem como pela concentração de ferritina exógena e lucifer yellow, sugerindo seu papel na

endocitose (Lanfredi-Rangel  et al., 1998). Os vacúolos contêm uma variedade de enzimas com

atividade hidrolásica, como por exemplo, a fosfatase ácida, proteases e RNAse, indicando suas

características  lisossomais  (Feely  &  Dyer,  1987;  Lindmark,  1988).  É  provável  que  ocorra

maturação destes vacúolos de endossoma inicial, tardio até lisossomo, processo que pode estar

funcionalmente associado ao retículo endoplasmático (Lanfredi-Rangel et al., 1998). 

Apesar de Giardia não possuir mitocôndria, a presença de membranas especializadas com

função  transportadora  de elétrons  tem sido detectada (Lloyd  et  al.,  2002).  Conhecidas  como

mitossomos,  estas  organelas  são  responsáveis  pela  produção  de  H2 e  apresentam maquinaria

protéica para biossíntese de centros Fe-S (Tachezy  et al., 2001). Em eucariotos, este processo

ocorre exclusivamente em organelas limitadas por dupla membrana, como mitocôndria (Lill &

Kispal, 2000), hidrogenossomos (Sutak  et al.,  2004) e cloroplastos (Pilon-Smits  et al.,  2002).



Peroxissomos,  que  são  organelas  citoplasmáticas  responsáveis  por  reações  oxidativas,  estão

ausentes neste parasito.

Os  proteassomos  de  Giardia apresentam  muitas  similaridades  com  os  de  Archaea

(Emmerlich  et  al.,  1999).  Além  disso,  proteínas  alvo  de  proteassomos  são  marcadas  com

ubiquitina, a qual parece estar presente neste protozoário como um gene de cópia única, o que o

distingue dos outros  eucariotos,  que possuem múltiplas cópias  desse gene (Emmerlich  et  al.,

2001).

Cerca de 30% dos trofozoítos apresentam uma protrusão ventral que emerge da região

central do disco adesivo. A observação desta estrutura revelou a presença de cisternas de retículo

endoplasmático,  muitas  vezes  formando  membranas  concêntricas  envolvendo  quantidades

variadas de grânulos de glicogênio, possivelmente em processo de degradação, além de vesículas

periféricas (Lanfredi-Rangel et al., 1999). 

A  flange  ventrolateral  é  uma  projeção  citoplasmática  maleável,  semelhante  a

lamelipódios,  localizada  entre  as  regiões  de  superfície  ventral  e  dorsal  e  que  se  ajusta  as

microvilosidades das células epiteliais durante a adesão (revisto por Adam, 2001).



Figura 3. Trofozoíto de Giardia em seção transversal com visualização do núcleo (N), retículo
endoplasmático (RE) e vesículas periféricas (VP). Componentes do disco ventral (DV), como a
área  nua  (AN),  crista  lateral  (CL)  e  flange  ventrolateral  (FVL)  são  demonstrados  nesta
micrografia  eletrônica.  Os  axonemas  dos  flagelos  (A)  originam-se  da  região  entre  os  dois
núcleos. Adaptado de Adam, 2001.



1.5. MECANISMOS DE DETOXIFICAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS EM Giardia

Apesar de não possuir mitocôndria, Giardia consome oxigênio e os produtos finais do seu

metabolismo de glicose são sensíveis às tensões de O2 presentes no lúmen intestinal. Em um

ambiente anaeróbico, etanol, alanina e dióxido de carbono (CO2) são formados em concentrações

equimolares. Contudo, quando o oxigênio é introduzido, o balanço de carbono é radicalmente

alterado.  A  produção  de  alanina  é  reduzida  em  cerca  de  90%  e  a  produção  de  acetato  é

simultaneamente aumentada em cerca de dez vezes. A concentração de CO2  é aproximadamente

duas vezes aumentada, mas a produção de etanol não é alterada (Paget et al., 1990). A capacidade

de respirar de alguns protozoários anaeróbicos sugere que eles são capazes de transferir elétrons

ao oxigênio como seu aceptor final. Contudo, seu metabolismo permanece fermentativo, mesmo

em condições aeróbicas. A utilização de O2 por Giardia lamblia não é afetada por inibidores de

respiração mitocondrial, mas bloqueada por flavo-antagonistas, inibidores de tiol e quelantes de

metal  (Weinbach  et  al.,  1980),  sugerindo  que  algumas  das  flavoproteínas,  tioproteínas  e

metaloproteínas podem usar O2 como aceptor de elétrons e gerar espécies reativas de oxigênio

neste parasito.

Os mecanismos de detoxificação de espécies oxidativas neste parasito incluem a atividade

citoplasmática de uma oxidase flavina-dependente (NADH oxidase), que reduz tetravalentemente

O2 em H2O, além de estar envolvida em mecanismos de resistência ao metronidazol de algumas

cepas,  que  expressam  altos  níveis  de  atividade  desta  enzima  (Ellis  et al.,  1993).  A

susceptibilidade  de  Giardia lamblia ao  oxigênio  também é  justificada  pela  presença  da  DT-

diaforase, uma enzima que tem sua atividade acompanhada pelo aumento intracelular de peróxido

de hidrogênio (Li & Wang, 2006). A NADH peroxidase, localizada na região transmembrana de

Giardia lamblia, catalisa a formação de água a partir de peróxidos (Brown et al., 1995).

Um  importante  mecanismo  de  proteção  contra  o  ambiente  hostil  ao  qual  Giardia  é

submetido  no  intestino  está  relacionado  a  um  ambiente  redutor  produzido  pelas  CRPs,  que

apresentam de  11  a  12% de  cisteína  e  são expressas  em  Giardia lamblia em concentrações

milimolares (Luján & Nash, 1994). A cisteína é o principal tiol de baixo peso molecular neste

parasito, mas baixos níveis de sulfito, ácido tioglicólico e coenzima A também foram observados,

enquanto que glutationa e seus intermediáros não foram detectados (Brown et al., 1993). Além

disso, subseqüente identificação de uma dissulfeto redutase (semelhante à tioredoxina redutase),

que utiliza cistina como aceptor primário de elétrons em Giardia, parece ser o maior sistema de

atividade redox tiol-dissulfeto contra o estresse oxidativo neste protozoário (Brown et al., 1996b).



Pesquisas  em  dados  de  base  genômicas  em  G.  lamblia revelaram  também  homólogos  de

tioredoxinas peroxidadses que, se expressadas, podem proteger organismos dos radicais livres de

oxigênio pela redução de peróxidos com os elétrons da tioredoxina (Wood et al., 2003).

Algumas das enzimas reconhecidamente envolvidas na detoxificação de radicais livres de

oxigênio,  como  a  superóxido  dismutase  (SOD),  que  dismuta  o  superóxido  em  peróxido  de

hidrogênio,  o  final  é  transformado  em água  pela  catalase,  não  estão  presentes  em  Giardia,

sugerindo a importância dos  grupamentos  tiol  na sobrevivência  deste  parasito  (Brown  et  al.,

1995).

Mais recentemente, Biagini e colaboradores (2001) descreveram o potencial antioxidante

do  piruvato  em  Giardia, transformando  não  enzimaticamente  superóxido  e  peróxido  de

hidrogênio em acetato e CO2.

Uma importante estratégia do parasito G. lamblia contra a defesa do hospedeiro durante a

colonização da mucosa intestinal se dá através da inibição da produção de óxido nítrico (NO)

pela NO sintase epitelial, por uma competição pela arginina, utilizada como fonte de energia pelo

parasito. O NO apresenta propriedades citostáticas contra Giardia e o bloqueio de sua produção,

conseqüentemente, permitirá a sua proliferação (Eckmann et al., 2000).

Morte  de  trofozoítos  de  Giardia  lamblia por  macrófagos  murinos  ativados  ocorreu

rapidamente in vitro (Fernandes & Asseruy, 1997), com 60% dos parasitos sendo eliminados em

cerca de 2 horas. Um inibidor de NO sintase, N-iminoetil-1-ornitina, protegeu os organismos. A

extrema sensibilidade deste parasito ao estresse nitrosativo é principalmente devida à interrupção

de funções da membrana plasmática, e perda da capacidade do consumo de O2 em associação

com a diminuição da atividade flagelar (Lloyd et al., 2003).

1.6. TRATAMENTO DA GIARDÍASE

1.6.1. Nitroimidazóis

Os  agentes  da  classe  dos  nitroimidazóis  utilizados  para  tratamento  de  infecções  por

Giardia incluem  o  metronidazol,  tinidazol,  ornidazol  e  secnidazol.  O  metronidazol  foi

primeiramente  relatado  para  o  tratamento  da  tricomoníase  (Durel  et  al.,  1960),  sendo

posteriormente indicado para uso terapêutico na giardíase (Darbon et al., 1962). Desde então, a

síntese  e  testes  biológicos  de  outros  compostos  nitroimidazóis  têm  sido  uma  crescente,

aumentando  o  arsenal  terapêutico  contra  protozoários  e  bactérias  anaeróbicas  (Scully,  1988;



Boreham, 1991; Upcroft  & Upcroft, 2001a; Harder,  2002). Estes fármacos possuem uma boa

absorção oral, bem como uma abrangente distribuição tecidual e metabolismo hepático (Raether

& Hänel, 2003).

Dos nitroimidazóis, o mecanismo de ação do metronidazol tem sido o mais amplamente

estudado.  A  ativação  da  droga  se  dá  através  da  redução  do  seu  grupo  nitro  pela  piruvato:

ferredoxina  oxidorredutase  (Townson  et  al.,  1994;  Samuelson,  1999),  e  um  gradiente

favorecendo o transporte intracelular do metronidazol é estabelecido por esta reação de redução.

A  atividade  antimicrobiana  deste  composto  reduzido  resulta  da  reatividade  e  dismutação  de

intermediários  instáveis,  que matam os trofozoítos através da interação com várias  moléculas

essenciais  como o RNA, DNA, proteínas e componentes  de membrana,  resultando em danos

celulares irreversíveis (Müller, 1983; Docampo & Moreno, 1986; Smith et al., 1988; Freeman et

al., 1997). Além destes efeitos, o metronidazol inibe o consumo de O2 do trofozoíto, por agir

como um aceptor de elétrons alternativo (Paget et al., 1989). Apesar de este composto ser efetivo

contra trofozoítos de Giardia lamblia, ele se mostra ineficaz contra os cistos, provavelmente pela

dificuldade em ultrapassar a barreira imposta pela parede cística (Thompson et al., 1993).

Os efeitos colaterais relacionados ao uso do metronidazol incluem náuseas, dor de cabeça,

vertigem e gosto metálico na boca (Levi et al., 1977; Kavousi, 1979). Além disso, a inibição da

aldeído desidrogenase por esta droga pode causar o efeito antabuse (sensação de calor, rubor,

vômito e taquicardia), pela ingestão de álcool durante o período de tratamento (Gardner & Hill,

2001). Seu efeito mutagênico em bactérias e cancerígeno em camundongos e ratos em altas doses

por longos períodos tem sido relatado na literatura (Lindmark & Muller, 1976; Voogd, 1981),

bem como seu potencial carcinogênico em humanos, em longo prazo (Bendesky et al., 2002). O

uso prolongado deste fármaco, falhas no tratamento e má conduta terapêutica tem aumentado os

níveis de resistência clínica em pacientes parasitados por  Giardia lamblia.  Na França, mais de

20% dos casos de giardíase apresentam algum grau de resistência à droga (Lemeé et al., 2000;

Upcroft & Upcroft, 2001b).

Evidências  clínicas  em adultos  e  pacientes  pediátricos  têm demonstrado  a  eficácia  e

segurança do tinidazol no tratamento contra a giardíase, podendo ser usado em casos onde houve

falhas no tratamento com o metronidazol (Escobedo & Cimerman, 2007).  Apesar dos efeitos

adversos  relatados  pelo uso deste  fármaco,  a  exemplo de gosto  amargo  na boca,  vertigem e

perturbações  intestinais,  estes  não  são  tão  comuns  como  os  causados  pela  utilização  do

metronidazol (Jokipii & Jokipii, 1979; 1982).

Um outro derivado dos 5-nitroimidazóis que é uma boa alternativa para o tratamento da

giardíase  é  o  ornidazol.  Apesar  dos  poucos  estudos  realizados,  este  fármaco  apresenta  uma



excelente  eficácia,  comparável  ao  tinidazol  (Jokipii  &  Jokipii,  1982;  Bassily  et  al.,  1987;

Kuzmicki & Jeske, 1994). Em um estudo in vitro, efeitos genotóxicos e citotóxicos causados pelo

ornidazol em culturas de sangue periférico humano foram sugeridos (López et al., 2003). Apesar

disso, efeitos colaterais raramente ocorrem em pacientes que fazem uso deste fármaco via oral

(Escobedo & Cimerman, 2007).

O  secnidazol  também  apresenta  uma  boa  eficácia  contra  a  giardíase,  sendo  rápida  e

completamente absorvido por via  oral.  Assim como o tinidazol e o ornidazol,  este composto

apresenta uma meia-vida longa (17-29 horas), o que permite a administração em dose única com

concomitante diminuição dos efeitos colaterias em relação ao metronidazol (Gillis & Wiseman,

1996).  Efeitos  adversos  têm sido  relatados,  a  maioria  notavelmente  relacionada  a  distúrbios

gastrointestinais (Gardner & Hill, 2001).

1.6.2. Quinacrina

A  quinacrina  é  um  derivado  de  acridina  que  foi  primeiro  introduzido  como  agente

antimalárico  em 1930.  Somente  em 1937 a  eficácia  deste  composto  foi  demonstrada  contra

Giardia. Por muitos anos a quinacrina foi a droga de escolha no tratamento da giardíase, sendo

substituída na década de 60 pelo metronidazol (Escobedo & Cimerman, 2007).

O mecanismo de ação deste fármaco no parasito não está completamente elucidado. A

diminuição  do consumo de oxigênio  pela interferência  com componentes  flavina de enzimas

como a NADH oxidase (Paget et al., 1989) e inibição da síntese de ácidos nucléicos pela ligação

ao DNA (Rivas  et al.,  2000) são proposições feitas  para o modo de ação desta droga.  Após

administração oral, a quinacrina é totalmente absorvida pelo trato intestinal, mesmo em pacientes

com diarréia severa. Sua meia-vida é longa, sendo vagarosamente excretado pelos tecidos. 

A toxicidade seletiva da quinacrina se deve ao fato de que a taxa de incorporação da droga

no parasito é maior do que nas células do hospedeiro (Thompson et al., 1993). Este fármaco é

eficaz contra cistos e também promove a redução do excistamento in vitro. Resistência induzida

em culturas por quinacrina tem sido demonstrada, estando relacionada a uma diminuição da taxa

de incorporação desta droga pelo protozoário (Upcroft et al., 1996). 

Efeitos colaterais deste fármaco incluem dor de cabeça, náusea, vômitos, gosto amargo na

boca e coloração amarelada ou alaranjada na pele e urina (Harris  et al., 2001). Outros efeitos

relatados são hemólise em pacientes com deficiência em glicose-6-fosfato desidrogenase, psicose

tóxica e exacerbação da psoríase (Gardner & Hill, 2001).



1.6.3. Furazolidona

Este derivado de nitrofurano foi descoberto em 1940, mas só em 1960 foi relatada sua

atividade contra Giardia lamblia (Webster, 1960). Sua eficácia é menor do que a do metronidazol

e quinacrina, porém sua grande vantagem consiste em sua formulação líquida, o que facilita a

administração desta droga, principalmente em crianças (Escobedo & Cimerman, 2007).

O mecanismo de ação da furazolidona consiste na redução do seu grupo nitro pela NADH

oxidase, cujos radicais citotóxicos causam danos aos componentes celulares, incluindo o DNA

(Brown  et al., 1996a). Resistência está relacionada à diminuição das taxas de incorporação da

droga pelo parasito e aumento dos níveis de enzimas com ciclagem tiol (Upcroft  et al., 1990;

Upcroft & Upcroft, 1993).

Cerca de 10% dos pacientes relatam sintomas gastrointestinais como náusea, vômitos e

diarréia. Podem também ocorrer reações semelhantes às causadas pelo dissulfiram após ingestão

de álcool (Gardner & Hill, 2001). Efeitos mutagênico em bactérias e carcinogênico em ratos e

camundongos têm sido relatados na litertura decorrentes do uso da furazolidona (Raipulis et al.,

2005). 

1.6.4 Benzimidazóis

Inicialmente reconhecidos como drogas antihelmínticas,  os benzimidazóis possuem um

amplo espectro de ação, inclusive contra alguns protozoários (Escobedo & Cimerman, 2007).

Dois  membros  dessa  classe  são  utlizados  no  tratamento  da  giardíase,  o  albendazol  e  o

mebendazol. Eles exercem seus efeitos pela ligação à  β-tubulina, inibindo a polimerização dos

microtúbulos  e  falhas  na  incorporação  de  glicose  também ocorrem  (Gardner  &  Hill,  2001).

Cacopardo  et  al.  (1995)  demonstraram que a  combinação  albendazol-metronidazol  foi  100%

eficaz em portadores de G. lamblia resistente ao metronidazol. Uma outra vantagem relacionada

ao uso do albendazol é a relativa falta de efeitos colaterais. A OMS recomenda que mulheres em

período gestacional só recebam tratamento com albendazol e mebendazol a partir do terceiro mês

de gestação (Escobedo & Cimerman, 2007).

1.6.5. Paromicina



A paromicina é um antibiótico aminoglicosídio que tem sido uma alternativa eficaz  e

menos tóxica para gestantes infectadas por Giardia e em caso de cepas resistentes (Hill, 1993). O

mecanismo  de  ação  proposto  para  este  fármaco  é  através  da  inibição  da  síntese  protéica,

interferindo  nas  subunidades  ribossomais  do  parasito,  que  possuem  tamanhos  e  seqüências

incomuns (Katiyar et al., 1994). 

Após administração oral, pouco da droga é absorvida pela circulação sistêmica, atingindo

altas concentrações no intestino. A maior parte da paromicina é excretada nas fezes. Em pessoas

com disfunção nos rins, este fármaco pode se acumular e causar toxicidade renal (Escobedo &

Cimerman, 2007).

1.6.6. Nitazoxanida

A  nitazoxanida  é  um  5-nitrotiazol  que  possui  amplo  espectro  de  ação,  apresentando

atividade contra bactérias, protozoários e helmintos. Estudos clínicos e in vitro têm confirmado a

eficácia da nitazoxanida e seu metabólito, a tizoxanida, no tratamento da giardíase. O mecanismo

de ação é semelhante à classe dos 5-nitroimidazóis, através do grupo nitro (Adagu et al., 2002). A

absorção e bioviabilidade desta droga são aumentadas pela administração conjunta com alimentos

(Stockis et al., 2002). Uma vez fracamente absorvido pelo trato gastrintestinal, dois terços deste

fármaco  são  expelidos  pelas  fezes  e  um  terço  pela  urina  (Broekhuysen  et  al.,  2000).  Ele

geralmente  é  bem  tolerado,  possuindo  poucos  efeitos  adversos,  geralmente  transtornos

gastrointestinais.

1.6.7 Bacitracina complexada a sais de zinco

Este fármaco é composto de dois agentes: a bacitracina, um antibiótico produzido pela

cepa Tracy-1 de  Bacillus subtilis, e zinco, que promove estabilidade a este composto. Efeitos

colaterias  da bacitracina complexada a sais de zinco foram notados somente em um pequeno



número de pacientes e incluem diarréia, náusea e desconforto abdominal. O uso prolongado desta

droga causa problemas nefrotóxicos e distúrbios gastrointestinais (Gardner & Hill, 2001). 

1.6.8. Necessidade de novas abordagens quimioterápicas

O emprego  indiscriminado,  condutas  terapêuticas  inapropriadas,  os  baixos  custos  e  a

facilidade de obtenção de determinados fármacos têm ocasionado resistência e feito com que em

muitas partes do mundo, drogas como a cloroquina, penicilina e a meticilina sejam novamente

utilizadas  no  tratamento  de  doenças  ocasionadas  por  Plasmodium  falciparum,  Streptococcus

pneumoniae e Staphylococcus aureus, respectivamente (Upcroft & Upcroft, 2001a).

Uma recente revisão do grupo dos Upcroft aponta a necessidade do desenvolvimento de

novas drogas  seguras,  eficientes  e de baixo custo para o tratamento não apenas da giardíase,

como também para a amebíase e outras protozooses (Wright et al., 2003). 

A busca de novos fármacos  para uso no combate  a  parasitoses  intestinais  vem sendo

considerável. No que concerne a giardíase, diferentes drogas têm sido utilizadas, mas nenhuma é

plenamente satisfatória, principalmente pela alta incidência de efeitos colaterais que justificam as

contra-indicações  e  ocorrência  significativa  de  falhas  no  tratamento.  Nesse  sentido,  é  de

fundamental  importância  à  realização  de  novas  pesquisas  em  estratégias  terapêuticas  para  a

giardíase, tornando-se uma área de desenvolvimento em potencial nos próximos anos (Escobedo

& Cimerman, 2007).



1.7. DISSULFIRAM: NOVOS POTENCIAIS TERAPÊUTICOS

O dissulfiram, ou tetraetiltiuram dissulfeto, tem sido usado por mais de meio século para

terapia  de  aversão  ao  álcool,  através  da  inibição  da  enzima  hepática  aldeído  desidrogenase

(ALDH)  (Sauna  et  al.,  2005).  Sua farmacocinética  tem sido extensivamente  estudada,  sendo

considerada pela FDA e OMS uma droga segura e eficaz. Nesta última década numerosos relatos

vêm sugerindo a utilização deste fármaco no tratamento do câncer e infecções fúngicas (Sauna et

al.,  2005).  A reversão  do fenótipo  MDR (Resistência  a  Múltiplas  Drogas)  pela  inibição  dos

transportadores ABC, através de sua ligação com um de seus membros, a P-glicoproteína (Pgp)

(Loo  & Clarke,  2000;  Sauna  et  al.,  2004),  e  seus  poucos  efeitos  colaterias,  mesmo em uso

prolongado (Brewer, 1984; Chick, 1999; Brar et al., 2004) fazem do dissulfiram uma droga com

múltiplos alvos terapêuticos em potencial.

Recentes estudos do mecanismo pelo qual o dissulfiram exerce seus efeitos anti-álcool

tem fornecido evidências para a formação de um intermediário reativo que é um potente agente

carbamilante para grupos sulfidrila (Madan et al., 1995). No organismo, esta droga é rapidamente

e completamente reduzida a dietilditiocarbamato (DETC) (Cobby  et al., 1977), um conhecido

inibidor de Cu-Zn superóxido dismutase (SOD) (Guzik et al., 2005) e que forma conjugados com

a  N-acetilcisteína (NAC) (Hu  et al., 1997). O DETC já teve sua atividade relatada para vários

protozoários  parasitas,  a  exemplo  de  Trichomonas  vaginalis,  Trypanosoma  cruzi e  algumas

espécies do gênero Plasmodium (Giulivi et al., 1988; Bouma et al., 1998; Deharo et al., 2003).



2. JUSTIFICATIVA

O  protozoário  microaerófilo  Giardia  lamblia  possui  uma  larga  distribuição  mundial,

causando síndrome da má absorção, perturbações intestinais, com dores abdominais, eliminação

de fezes diarréicas e eventualmente esteatorréia. Artrite reativa também tem sido relacionada ao

parasitismo por G. Lamblia. (Woo & Panayi, 1984; Hill Gaston & Lillicrap, 2003). Vários relatos

têm associado a prevalência de doenças infecciosas intestinais e status nutricional afetando ainda

mais a função cognitiva, aproveitamento escolar e desenvolvimento físico de crianças (Olness,

2003). 

Em países em desenvolvimento, cerca de 3 bilhões de pessoas vivem em ambientes com

falta de saneamento básico, o que aumenta as taxas de prevalência nestes locais, chegando em

torno de 30%, sugerindo que existam perto de 1 bilhão de casos de giardíase (OMS, 1998 apud

Wright  et al., 2003), contribuindo para os 2,1 milhões de mortes anuais por doenças diarréicas

(OMS, 2002). Em 2004, Giardia foi inclusa na Iniciativa de Doenças Negligenciadas pela OMS,

devido à sua estreita relação com condições sócio-econômicas (Savioli et al., 2006).

Doenças  diarréicas  são  a  causa  principal  de  morbidade  na  maioria  dos  países  em

desenvolvimento (Pimentel  et al., 2007). A este respeito, o advento de novas drogas seguras e

eficazes na terapia contra a giardíase, aliado a programas preventivos em regiões endêmicas para

esta  doença,  poderiam reduzir  consideravelmente  os  custos  com o tratamento  (Savioli  et  al.,

2006).  Os  impactos  sócio-econômicos  oriundos  de  políticas  que  promovem a  saúde  pública

incluem uma melhor formação de recursos humanos, pela melhora do desenvolvimento cognitivo

de crianças,  com concomitante aumento na geração de postos de trabalho. Por conseqüência,

haveria uma melhora na qualidade de vida da população.



3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Nosso  trabalho  tem  como  objetivo  geral  o  estudo  do  mecanismo  de  ação  do

dietilditiocarbamato (DETC) em trofozoítos de Giardia lamblia, objetivando uma maior eficácia

no tratamento e/ou diminuição dos efeitos colaterais no tratamento contra a giardíase.

3.2. Objetivos específicos

1) Determinação da suscetibilidade parasitária (IC50) através de ensaios de proliferação.

2) Determinação da citotoxicidade em culturas de esplenócitos.

3)  Avaliação  dos  danos  oxidativos  celulares,  por  quantificação  bioquímica  da  peroxidação

lipídica induzida pelo DETC.

4) Quantificação colorimétrica de tióis totais em trofozoítos de Giardia lamblia.

5)  Análise  por  microscopia  para  localização  da  expressão  de  tióis  totais  em trofozoítos  de

Giardia lamblia, através de sonda fluorescente.

6) Detecção de radicais livres em trofozoítos de Giardia lamblia, pelo uso de sonda fluorescente.

7) Elucidação dos efeitos microbicidas do fármaco por microscopia eletrônica de transmissão,

para a observação da ultraestrutura celular do parasito, possivelmente permitindo a compreensão

do modo de ação do composto.



4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Animais

Camundongos Balb/C, fêmeas (4-6 semanas) foram criados e mantidos com água e ração

comercial balanceada ad libitum no biotério do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM –

FIOCRUZ).  O projeto foi  submetido e aprovado pelo Comitê de Ética Animal do CPqGM –

FIOCRUZ.

4.2. Cultivo de Giardia lamblia

A cepa de G. lamblia a ser utilizada neste trabalho foi gentilmente cedida pelo Profa. Dra.

Frances D. Gillin, do Departamento de Patologia da Universidade da Califórnia em San Diego. 

Trofozoítos  da  cepa  WB  são  axenicamente  cultivados  em  tubos  cônicos  de  vidro

(aproximadamente  10  mL),  em  meio  TYI-S-33  suplementado  com  bile  bovina  e  10%

(volume/volume) de soro bovino inativado a 56°C por uma hora (Keister, 1983), à temperatura de

37°C, em atmosfera de CO2 a 5%, por 48 a 72 horas. 

O meio TYI-S-33 é preparado com a seguinte composição: 19,5 mg/mL de caseína, 10,5

mg/mL de extrato de levedura, 10 mg/mL de dextrose, 2 mg/mL de cloreto de sódio, 0,6 mg/mL

de fosfato de potássio monobásico, 1 mg/mL de fosfato de potássio dibásico, 2 mg/mL de L-

cisteína, 1 mg/mL de bile bovina e 0,2 mg/mL de ácido ascórbico. O pH é ajustado a 7,2 com

hidróxido de sódio 1N. O meio é esterilizado em filtro a vácuo com membrana filtrante de 0,22

µm (Millipore) de porosidade.

4.3. Ensaios de inibição

Inóculos de 1 a 2 x 105 trofozoítos de Giardia foram incubados a 37°C em placas de 24

poços em presença ou ausência de diferentes concentrações de DETC e/ou metronidazol, por 24

horas.  O  crescimento  das  culturas  foi  avaliado  pela  observação  em microscópio  invertido  e

quantificado pelo método colorimétrico de Busatti & Gomes (2007).

4.4. Avaliação da citotoxicidade em linfócitos

Inóculos de 1 x 106 esplenócitos retirados de camundongos Balb/C foram incubados em

meio  RPMI  completo,  suplementado  com  10%  de  soro  fetal  bovino  e  10  µL  de  [3H]-

timidina/poço, de forma a obter uma concentração de 1 µCi/poço, em presença ou ausência do



fármaco. Após 24 horas, as células foram coletadas para contagem de radioatividade incorporada

através do contador β Matrix 9600.

4.5. Detecção de tióis totais

Inóculos de 2 x 104 trofozoítos de Giardia foram incubados a 37°C em tubos de 15 mL

por 60-72 horas e posteriormente tratados em presença ou ausência de DETC e/ou metronidazol.

Em seguida es células foram centrifugadas a 500 X g por 10 minutos e ressuspendidas em tampão

tris-HCl 30 mM com EDTA 3 mM, pH 8,2. A 20 µL da amostra foram adicionados 75 µL do

mesmo tampão, 25 µL do reagente DTNB e 400 µL de metanol, sendo após centrifugado a 1500

X g por 5 minutos e o sobrenadante lido em espectrofotômetro a 412 nm.

4.6. Lipoperoxidação

Trofozoítos cultivados como descrito acima foram tratados em presença ou ausência de

DETC e/ou N-acetilcisteína (NAC). Os parasitos foram lavados duas vezes por centrifugação a

500 X g por 10 minutos em salina tamponada com fosfato (PBS), pH 7,2. Após centrifugação,

200  µL de  0,1% de  ácido  tiobarbitúrico  (TBA)  foram adicionados  a  200  µL de  células  em

suspensão  e  incubados  a  100°C por  3  horas.  A  produção  de  substâncias  reativas  ao  ácido

tiobarbitúrico (TBARS) foi medida a 532 nm e a absorbância foi comparada ao padrão obtido

usando 0.1% TBA e PBS, à proporção de 1:1.

4.7. Microscopia de fluorescência para detecção de espécies reativas

Trofozoítos cultivados como descrito acima foram tratados em presença ou ausência de

DETC. Em seguida as células foram lavadas em tampão HBSS/Ca/Mg, pH 7,2 por centrifugação

a 500 X g por 10 minutos e incubadas por 30 minutos em 1 mL do mesmo tampão contendo 25

µM da sonda 5'-  (6')- carboxi 2',7'-diclorodihidrofluoresceína diacetato (H2DCFDA, Molecular

Probes). Após o período de incubação, os trofozoítos foram lavados três vezes,  montados em

lâminas e observados ao microscópio de fluorescência.

4.8. Microscopia de fluorescência para detecção de grupos tiol



Trofozoítos foram fixados por 30 min a 4˚C em 1% paraformaldeído em 0,1 M de tampão

cacodilato de sódio, pH 7,2. Para a adesão dos trofozoítos, as lamínulas foram lavadas com extran

neutro, submersas em etanol 70% e secas sem contato manual. Foram colocadas em placas de

Petri de 11 cm de diâmetro e recobertas com solução de 0,1 % de poli-L-lisina em PBS, pH 7,2,

por 10 minutos. Retirado o excesso desta solução, as lamínulas foram secas em estufa a 37 °C,

lavadas em água destilada e, novamente, secas. As células aderidas por 30 minutos às lamínulas

foram incubadas em 50 µM de o-phthaldialdeído (OPA) em PBS, por 12 horas a 4°C. Após este

tempo, as células passaram por sucessivas lavagens, sendo montadas em lâminas com N-propil-

galato e observadas no microscópio de fluorescência.

4.9. Microscopia eletrônica de transmissão (MET)

Após o tratamento com as drogas, as células foram fixadas em 2,5% de glutaraldeido, 4%

de paraformaldeído, 4% de sacarose em tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2 durante 60

minutos à temperatura ambiente. Após a fixação, as células foram lavadas no mesmo tampão e

pós-fixadas em solução de 1% de tetróxido de ósmio, 0,8% de ferrocianeto de potássio e 5mM de

cloreto  de  cálcio  neste  tampão.  Em  seguida  os  parasitos  foram  lavados,  desidratados  em

concentrações crescentes de acetona e infiltrados em resina epoxi Polybed (Polysciences). Após

polimerização por 48 hs a 60°C, cortes ultrafinos foram coletados em grades de cobre de malha

400 e contrastados em 5% de acetato de uranila e 15% de citrato de chumbo. As grades são

observadas ao microscópio eletrônico de transmissão Zeiss EM 109 a 80kV. 

4.10. Análise estatística

Os dados obtidos estão representados como a média ± desvio padrão da média e foram

analisados estatisticamente pelos testes t de Student ou ANOVA e pós-teste de Tukey com nível

de  significância  de  p <  0,05.  Todos  os  experimentos  foram realizados  com pelo  menos três

repetições independentes.

5. RESULTADOS

5.1. Efeito inibitório do DETC na proliferação de trofozoítos de G. lamblia



Para avaliar a atividade inibitória do DETC na proliferação celular de  G. lamblia, nós

realizamos experimentos de dose-resposta, com concentrações de 5, 10, 25, 50 e 100 µM, por 24

horas.  O  DETC  diminuiu  significativamente  a  proliferação  dos  trofozoítos,  não  havendo

diferença significativa entre as concentrações utilizadas, presumivelmente por uma ausência de

efeito giardicida dose-dependente nestas concentrações (Fig. 4A). O valor de IC50  do DETC foi

aproximadamente de 2,0 µM, o que demonstra  a efetividade do DETC contra trofozoítos de

Giardia lamblia in vitro,  tendo seu efeito comparado ao metronidazol, com valores de IC50  em

torno de 1,5 µM. Apesar de discreto, aparentemente há uma relação de dose-dependência para o

efeito inibitório do metronidazol neste parasito nas concentrações utilizadas (Fig. 4B).
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Figura  4.  Avaliação  da  suscetibilidade  parasitária  através  de  ensaios  de  proliferação
celular. Trofozoítos  de  Giardia  lamblia  expostos  a  diferentes  concentrações  de  DETC  e
metronidazol. (A) Após 24 horas de incubação, houve uma diferença estatisticamente significante
entre o controle e as células tratadas com DETC, porém o efeito não foi dose-dependente nas
concentrações testadas.  (B)  Em células tratadas com o metronidazol, observamos uma inibição
significativa  do  crescimento  em comparação  com as  células  tratadas  com 0,1% de  DMSO,
havendo uma redução dose-dependente discreta na proliferação entre 5 25 µM de concentração
da droga. (*, p < 0,001).



5.2. Efeito da associação do DETC com o metronidazol em trofozoítos de Giardia lamblia

Após  a  determinação  da  concentração  inibitória  do  DETC  e  metronidazol  neste

protozoário, nós avaliamos a associação de ambas as drogas para verificar um possível efeito

sinergístico em trofozoítos de G. lamblia. Em células tratadas com 1 µM de DETC por 24 horas,

não houve uma inibição significativa do crescimento, bem como em parasitos tratados com 1 µM

de metronidazol, nas mesmas condições (Fig. 5). Quando nós fizemos as associações do DETC

com  o  metronidazol,  em  diferentes  concentrações  de  ambas  e  em  um  mesmo  período  de

incubação,  verificamos  que  há  uma diferença  estatisticamente  significante  entre  o  controle  e

algumas combinações, especialmente quando a concentração do metronidazol está acima de 0,5

µM, o que não ocorre quando comparamos estas combinações com o DETC ou metronidazol

isoladamente (Fig.  5). Estes resultados sugerem que não há um efeito sinergístico entre estes

compostos em trofozoítos de Giardia lamblia nas concentrações utilizadas, já que os valores de

IC50 de ambas as drogas se encontram próximos aos valores empregados experimentalmente neste

estudo. 
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Figura 5. Avaliação de possível sinergismo entre DETC e metronidazol sobre trofozoítos de
G. lamblia.  As células foram incubadas  com ambas as drogas  em diferentes  combinações ou
isoladamente, por 24 horas. Houve uma inibição estatisticamente significante (*p < 0,05; **, p <
0,01) da proliferação celular em parasitos tratados com concentrações mais elevadas de ambas as
drogas, porém os resultados não indicam efeito sinergístico desta associação.



5.3. Avaliação da citotoxicidade em esplenócitos in vitro

Com o objetivo de investigar os efeitos citotóxicos do DETC em culturas de esplenócitos,

nós realizamos a extração do baço de camundongos BALB/c para avaliarmos a incorporação de

timidina tritiada por essas células, em um período de 24 horas. Em esplenócitos tratados com

DETC, verificamos uma diminuição na incorporação de timidina à medida que aumentamos a sua

concentração, o que nos indica uma relação de dose-dependência (Fig. 6A). O valor de IC50 para

este composto em esplenócitos foi cerca de 217 µM, muito acima dos valores encontrados para

seu efeito giardicida. O metronidazol não causou citotoxicidade em esplenócitos (Fig. 6B) nas

mesmas concentrações utilizadas para o DETC, sugerindo que estas células são menos suscetíveis

à  ação  do  5-nitroimidazol  em  comparação  ao  tiocomposto.  Embora  este  seja  um  resultado

desfavorável,  a concentração em que o DETC causa seu efeito citotóxico em células do baço

difere significativamente do utilizado para ser efetivo contra trofozoítos de Giardia lamblia.
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Figura 6. Determinação da citotoxicidade em culturas de esplenócitos.  Células do baço de
camundongos Balb/C foram tratadas com DETC (A) ou metronidazol (B), por 24 horas. Houve
uma redução da taxa de proliferação dos esplenócitos tratados com DETC, indicada pela redução
da  incorporação  de  timidina  com  o  aumento  da  concentração  da  droga.  (*  p <  0,05).  O
metronidazol não reduziu a incorporação de timidina destas células, nas mesmas concentrações. 



5.4. Detecção de tióis livres em trofozoítos de Giardia lamblia

Para  verificar  os  possíveis  efeitos  causados  pelo  DETC neste  parasito,  testamos  se  a

atividade giardicida desta substância está associada com o conteúdo dos tióis livres através da

detecção pela sonda fluorescente o-phthaldialdeído (OPA), que se liga seletivamente a grupos tiol

em  presença  de  grupamentos  amino.  Em  parasitos  controle  foi  observada  uma  marcação

homogênea, um pouco mais intensa na região anterior de algumas células (Fig. 7A). Em parasitos

tratados com DETC a 200 µM por 24 horas, algumas células apresentavam uma marcação com

intensidade  menor  ou  ausente  em  comparação  ao  controle,  indicando  que  o  DETC  está

bloqueando os tióis da célula (Fig. 7C). Este resultado indica a participação dos tióis livres no

efeito giardicida do composto.

                          

Figura 7. Análise do conteúdo de tióis livres em trofozoítos de G. lamblia. Detecção de grupos
sulfidrila através da sonda fluorescente  orto-phthaldialdeído (OPA – A e C). Células controle
apresentam uma marcação  homogênea,  um pouco  mais  intensa  na  região  anterior  de  alguns
trofozoítos  (A). Trofozoítos de  Giardia lamblia tratados com 200  µM de DETC por 24 horas,
apresentando  uma fraca  marcação  (C) em relação  ao  controle.  Visualização  das  células  por
microscopia de contraste de fase (B e D). 



5.5. Determinação de tióis totais em trofozoítos de Giardia lamblia

Com o objetivo de detectar as concentrações totais de grupos tiol presentes neste parasito,

foi utilizado o reagente de Ellman (1959), que determina quantitativamente grupos sulfidrila em

amostras biológicas. Após 2 horas de incubação com 100 µM de DETC, foi possível observar um

decréscimo do conteúdo de grupamentos  tiol  totais  em comparação ao controle,  apesar  desta

diferença  não  ser  estatisticamente  significante  (Fig.  8).  O  metronidazol  nas  mesmas

concentrações  não  levou  à  diminuição  destes  grupos  sulfidrila,  com  níveis  de  detecção

comparáveis aos do controle. Quando as células foram incubadas com a associação de ambos,

observamos  uma  diminuição  da  expressão  de  grupamentos  tiol,  porém  houve  um  discreto

aumento em comparação ao DETC. Estes resultados sugerem que o DETC diminui a capacidade

antioxidante de  G. lamblia através do decréscimo da expressão de grupos tiol presentes neste

parasito, não havendo efeitos aditivos ou sinergísticos entre os compostos. 
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Figura 8. Quantificação dos grupos sulfidrila em trofozoítos de Giardia lamblia. Houve uma
diminuição dos níveis de tióis totais em células tratadas com 100 µM de DETC por 2 horas em
relação ao controle, porém esta redução não foi estatisticamente significante (p > 0,05). Parasitos
tratados  com metronidazol  apresentaram valores  semelhantes  ao controle  e  a  combinação  do
DETC com o metronidazol levou a um discreto aumento dos níveis de tióis livres em comparação
ao DETC.



5.6.  Avaliação  da  participação  dos  grupamentos  tiol  na  proliferação  de  trofozoítos  de

Giardia lamblia

Após a determinação dos tióis livres, nós avaliamos a participação destes grupamentos na

proliferação de trofozoítos de Giardia lamblia in vitro. Em células tratadas com 25 µM de DETC

por 24 horas, observamos um decréscimo na proliferação celular em relação às células controle

(Fig.  9).  A  adição  de  25  µM  de  N-acetilcisteína  (NAC)  no  meio  de  cultura  não  afetou  a

proliferação do parasito in vitro. A incubação das células com DETC e NAC, ambos a 25 µM,

levou à reversão parcial do efeito giardicida do DETC, aumentando discretamente à medida que

elevamos a concentração do NAC (Fig. 9). Estes dados indicam que o efeito do DETC nestas

células está associado, ao menos parcialmente, com os grupamentos tiol presentes neste parasito,

porém outros  mecanismos podem estar  envolvidos,  já  que a  NAC não foi  capaz  de reverter

totalmente os efeitos causados pelo DETC.
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Figura  9.  Efeitos  do  DETC na  proliferação  de  trofozoítos  de  Giardia em  presença  ou
ausência de N-acetilcisteína (NAC). Células tratadas com 25 µM de DETC apresentaram uma
redução na proliferação em comparação ao controle (*, p < 0,05). Quando associamos o NAC ao
DETC em diferentes proporções há uma reversão parcial do efeito inibitório do DETC.



5.7. Quantificação de lipoperóxidos em trofozoítos de Giardia lamblia

Com a observação de que o DETC é capaz de diminuir os níveis de tióis livres neste

parasito  e  por  conseqüência  a  sua  capacidade  antioxidante,  decidimos  verificar  os  danos

oxidativos  celulares  através  da  quantificação  bioquímica  da  peroxidação  lipídica  através  da

detecção de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico.  Em células tratadas com 200 µM de

DETC  por  4  horas,  houve  um  aumento  significativo  desta  lipoperoxidação  (Fig.  10A).  A

associação do DETC com a NAC foi capaz de reverter a lipoperoxidação causada pelo DETC

(Fig.  10B).  Estes dados sugerem que o DETC está elevando o estresse oxidativo, sendo este

efeito  modulado  por  cisteína,  possivelmente  pela  interação  destas  duas  moléculas  com

conseqüente inibição da atividade do DETC.
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Figura 10. Avaliação da peroxidação lipídica pela detecção de substancias reativas ao ácido
tiobarbitúrico em trofozoítos de Giardia lamblia. (A) Células tratadas com 200 µM de DETC
por  4  horas  apresentaram  um  aumento  significativo  da  peroxidação  lipídica  em  relação  ao
controle (t de Student, * p < 0,001).  (B) Houve uma reversão dos efeitos do DETC quando foi
realizado o co-tratamento com a NAC, em parasitos tratados por 2 horas (** p < 0,05).



5.8. Detecção de espécies reativas em trofozoítos de Giardia lamblia

Como  um  dos  efeitos  do  DETC  é  o  aumento  dos  danos  oxidativos  celulares  em

trofozoítos de  Giardia, resolvemos em seguida avaliar a produção espécies reativas através da

sonda  fluorescente  5'-  (6')-  carboxi  2',7'-diclorodihidrofluoresceína  diacetato  (H2DCFDA,

Molecular Probes), que é permeável à membrana celular, se tornando impermeável no espaço

intracelular quando se liga a espécies reativas de oxigênio, emitindo fluorescência. A maioria das

células  controle  estavam viáveis,  com grande  motilidade ou aderidas  à  lâmina de vidro,  não

apresentando marcação para a sonda (Fig.  11A - B). Os trofozoítos tratados com 100 µM de

DETC por 1 hora se encontravam menos móveis e com alterações morfológicas na superfície

celular.  Nestas  células  observou-se  uma  marcação  homogênea  (Fig.  11C),  um  pouco  mais

pronunciada  em regiões  de protuberância  membranosa,  conhecidas  como “blebs” (Fig.  11D).

Assim como no controle, as células tratadas com 200 µM de DETC por 1 hora não apresentaram

marcação para a sonda. Isto provavelmente se deve ao fato de que a grande maioria destas células

já estavam mortas, não sendo possível a detecção da sonda intracelularmente (Fig. 11E - F).



              

Figura 11. Microscopia de fluorescência (A ,C ,E) e contraste de fase (B, D ,F) para detecção
de espécies  reativas em trofozoítos de  Giardia.  A sonda fluorescente  5'-  (6')-  carboxi 2',7'-
diclorodihidrofluoresceína diacetato (H2DCFDA) foi utilizada para detecção de espécies reativas
neste parasito. Células controle não apresentaram marcação. (A e B) O tratamento com 100 µM
de  DETC por  1  hora  levou  ao  aparecimento  de  células  com  alterações  morfológicas  (D)  e
marcadas com a sonda fluorescente (C). Trofozoítos tratados com 200 µM de DETC por 1 hora
não apresentaram marcação com H2DCFDA (E), possivelmente porque estas já estavam mortos
(F).



5.9. Avaliação ultraestrutural dos efeitos do DETC

Para entender melhor os efeitos do DETC em trofozoítos de G. lamblia, nós incubamos as

células  em  presença  ou  ausência  de  200  µM  desta  substância  por  24  horas  e  depois  de

processadas, foram visualizadas em MET. As células controle apresentavam-se íntegras com uma

grande quantidade de partículas de glicogênio e cisternas de retículo endoplasmático distribuída

pelo  citoplasma  (Fig.  12A).  Vesículas  periféricas  foram observadas  subjacentes  à  membrana

plasmática (Fig. 12B). Nestas células também podemos verificar em corte transversal estruturas

do citoesqueleto, como os axonemas dos flagelos, o funis (Fig. 12C) e o disco adesivo (Fig. 12D).

Os  núcleos,  presentes  na  região  anterior  dos  parasitos,  encontravam-se  homogêneos,  bem

delimitados pela membrana nuclear (Fig. 12D). Em parasitos tratados com DETC, mais de 50%

das células  apresentavam-se com alto grau de extração  citoplasmática,  inclusive do conteúdo

nuclear  (Fig.  13A).  Prováveis  processos autofágicos  também foram verificados neste  parasito

(Fig.  13B),  sugerido  pela  presença  de  estruturas  virguliformes  ou  com  dupla  membrana

circunscrevendo  porções  citoplasmáticas.  Possível  participação  do  retículo  endoplasmático  é

sugerida, já que este se encontrava dilatado e próximo às vesículas (Fig. 13C), que também se

apresentaram  maiores  e  menos  numerosas  do  que  no  controle,  sugerindo  a  ocorrência  de

confluência das mesmas (Fig. 13D).



        

Figura 12. Análise ultraestrutural  de trofozoítos  de  Giardia lamblia.  (A)  Células controle
apresentando  citoplasma  homogêneo,  com  grânulos  de  glicogêneo  (assinalado  por  círculos
brancos) e retículo endoplasmático (setas). Em (B), visualizamos as vesículas periféricas (*) na
região  dorsal  da  célula.  (C)  Estruturas  do  citoesqueleto,  como  os  axonemas  dos  flagelos
(assinalados por círculos pontilhados) e o corpo funis (setas). Em  (D), observamos células em
corte longitudinal apresentando núcleos (N) e o disco adesivo (seta).



        

Figura  13.  Análise  ultraestrtural  de  trofozoítos  de  G.  lamblia tratados  com DETC.  (A)
Células tratadas com 200 µM de DETC por 24 horas apresentando reduzida eletrondensidade de
citoplasma e  nucleoplasma, em comparação às células controle (Fig. 12).  (B) Visualização de
vesículas virguliformes ou com dupla membrana (assinaladas por círculos), sugerindo possíveis
processos autofágicos. Em (C), observamos este mesmo processo, com provável participação do
retículo endoplasmático, que se encontra mais dilatado quando comparado ao controle. Em (D),
visualizamos  uma  célula  apresentando  grande  compartimento  alongado,  presumivelmente
formado pela fusão homofílica das vesículas periféricas.



6. DISCUSSÃO

A elucidação dos efeitos do DETC, um conhecido inibidor de SOD, é de importância

fundamental  para  o  esclarecimento  dos  mecanismos  de  ação  envolvidos  em  sua  atividade

giardicida, já que a ausência de SOD em Giardia nos permite evidenciar a existência de efeitos

independentes desta enzima, produzidos pela ação do DETC em protozoários parasitas.

Apesar  de  ser  efetivo  contra  trofozoítos  de  Giardia  lamblia  in  vitro,  a inibição  da

proliferação  celular  pelo  DETC  aparentemente  não  é  dose-dependente.  Uma  das  possíveis

explicações  para  este  fato  é  que  esta  substância  pode  ser  oxidada  de  forma  muito  rápida,

principalmente  em  soluções,  perdendo  parte  da  sua  atividade.  Outra  possibilidade  é  que  o

composto atue sobre um limitado “pool” de resíduos de cisteína,  assim o efeito atingiria  um

plateau ao reagir com os grupos SH disponíveis. A manipulação deste composto precisa ser feita

com presteza, evitando sua exposição ao ar e/ou aumento da temperatura. Embora seja uma droga

relativamente instável, seu efeito giardicida é bastante satisfatório, com níveis comparáveis ao do

metronidazol in vitro. 

O dissulfiram, medicamento utilizado no tratamento contra o alcoolismo, age como um

inibidor irreversível  da enzima aldeído desidrogenase (ALDH) (Brien & Loomis,  1985).  Este

fármaco sofre rápida redução enzimática no sangue pela glutationa redutase (Strömme, 1963;

Cobby  et  al.,  1977),  mas pode também ser  reduzido de forma não enzimática pela albumina

(Agarwal  et al.,  1983).  Subseqüentemente,  DETC é metabolisado por tiol metiltransferase ou

tiopurina metiltransferase a DETC-Me (Gessner & Jakubowski, 1972; Glauser  et al., 1993; Lill

et al.,  1996), que sofre oxidação principalmente pelo citocromo P-450, com uma contribuição

minoritária  de  flavina  monooxigenases  (Johansson  et  al.,  1989).  Os metabólitos  oxidados do

dissulfiram têm sido descritos como potentes inibidores da ALDH, através da carbamilação de

um grupo tiol crítico no sítio ativo da enzima (Jin et al., 1994; Tonkin et al., 2003). 

Por  ser  reduzido  rapidamente  in  vivo a  DETC,  o  dissulfiram se  torna  uma poderosa

ferramenta quimioterápica no tratamento contra a giardíase. Este fármaco já foi testado in vitro e

in vivo contra Giardia lamblia (Nash & Rice, 1998), com resultados semelhantes aos encontrados

neste estudo para o DETC com trofozoítos in vitro.

Quando analisamos a associação  do DETC com o metronidazol,  verificamos  que não

houve um efeito sinergístico entre estas duas drogas. Em Entamoeba histolytica, o metronidazol é

capaz  de  se  ligar  covalentemente  a  algumas  proteínas  específicas,  incluindo  superóxido

dismutase  e  tioredoxina  redutase,  esta  última  sendo  uma  das  responsáveis  pela  ativação  do

metronidazol neste protozoário através da redução do grupo nitro (Leitsch  et al., 2007). Além



disso, os níveis de cisteína são reduzidos com a adição do metronidazol,  provavelmente pela

reação desta droga com os grupos sulfidrila acessíveis neste parasito (Leitsch et al., 2007). Como

a tioredoxina redutase é uma enzima muito comum, é provável que processos similares ocorram

em  outros  organismos  procarióticos  e/ou  eucarióticos.  Nesse  sentido,  o  efeito  giardicida  do

DETC e metronidazol pode estar  associado à competição de ambas as drogas  pelos mesmos

mecanismos  de  ativação  em  Giardia  lamblia,  que  apresenta  uma  enzima  semelhante  à

tioredoxina redutase,  a dissulfeto redutase (Brown  et al., 1996b) e proteínas ricas em cisteína

(Luján & Nash, 1994). Em Trichomonas vaginalis,  Entamoeba histolytica e  Giardia lamblia, o

mecanismo  deste  5-nitroimidazol  está  relacionado  à  sua  redução  pela  piruvato:ferredoxina

oxidorredutase a radicais citotóxicos que levam a danos irreversíveis e morte celular (Müller,

1986).  Apesar  disso,  resistência  ao  metronidazol  em  E.  histolytica pode  ser  atribuída  à

diminuição  de  enzimas  antioxidantes,  como  peroxiredoxina  (Wassmann  et  al.,  1999)  e

superóxido  dismutase  (Samarawickrema  et  al.,  1997),  assim  como  em  G.  lamblia,  onde  o

aumento  da  atividade  da  enzima  NADH  oxidase  tem sido  associado  a  cepas  resistentes  ao

metronidazol (Ellis et al., 1993).

Alguns  trabalhos  têm  desencorajado  a  utilização  do  dissulfiram  e  metronidazol  em

associação, principalmente pelo acúmulo de acetaldeído causado pela inibição da enzima ALDH

por estes fármacos (Gardner & Hill, 2001) em pacientes que fazem ingestão de álcool, levando ao

efeito “antabuse” (sensação de calor, náusea, vômitos e taquicardia) (Finegold, 1980; Edwards et

al., 1986; Krulewitch, 2003). A utilização destas duas drogas em conjunto poderia potencializar

este  efeito,  além  de  causar  em  alguns  pacientes  reações  psicóticas,  conforme  alertado  pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em seu bulário eletrônico.

Quando  analisamos  a  incorporação  de  timidina  por  células  do  baço  na  presença  de

diferentes concentrações de DETC ou metronidazol, observamos que não houve uma diferença

significativa nos níveis de incorporação entre as células controle e tratadas com o metronidazol.

No entanto, o DETC apresentou atividade citotóxica dose-dependente nas concentrações acima

de 111 µM. Apesar disso, o valor de IC50 encontrado para trofozoítos de Giardia (i.e. 2 µM) está

muito abaixo dos níveis que causam citotoxicidade nestas células de mamíferos.

A  farmacocinética  e  os  efeitos  colaterais  do  dissulfiram  têm  sido  extensivamente

estudados, gerando dados para a elaboração de formulações e regimes terapêuticos apropriados.

Sua biodisponibilidade é maior que 80% após administração oral e a eliminação do dissulfiram e

seus metabólitos é um processo lento. Aproximadamente 20% da droga permanece no corpo após

1 a 2 semanas (Ellenhorn  et al., 1997  apud Sauna  et al., 2005). Apesar de ser recomendado o

monitoramento de pacientes  que usam altas doses do dissulfiram (acima de 250 mg por dia)



(Fuller & Gordis, 2004), existem poucos efeitos colaterais associados com longos períodos de

tratamento.  Hepatoxicidade  é  a  causa  mais  comum de  preocupações  durante  a  utilização  do

dissulfiram (Sauna et al., 2005), contudo este efeito adverso é geralmente reversível quando seu

uso é interrompido na presença  de manifestações  clínicas  (Wright  et  al.,  1988).  A excelente

tolerância e ausência de efeitos colaterais graves tornam o dissulfiram uma droga segura e eficaz,

inclusive com aprovação pela FDA e ANVISA.

A  redução  nos  níveis  de  grupamentos  tiol  em  trofozoítos  tratados  com  DETC  foi

observada tanto por microscopia de fluorescência, quanto pela avaliação quantitativa através do

reagente de Ellman (DTNB). Estes resultados sugerem que o DETC esteja carbamilando e/ou

formando pontes dissulfeto com grupamentos tiol livres que estão presentes em Giardia e que são

responsáveis pelos mecanismos antioxidantes deste parasito, a exemplo das proteínas ricas em

cisteína e dissulfeto redutase. De modo interessante, a atividade do dissulfiram em trofozoítos de

G. lamblia  foi reduzida pela adição de cisteína ao meio (Nash & Rice, 1998), sugerindo que a

reação com grupos tiol é um importante mecanismo de ação desta droga. O metronidazol também

reduziu os níveis de tióis totais em Giardia, porém não houve diferenças entre o tratamento com

as drogas feito isoladamente ou em conjunto.

Cepas de Giardia lamblia resistentes ao metronidazol estão associadas a um aumento da

atividade da enzima NADH oxidase, possibilitando a detoxificação de espécies oxidativas (Ellis

et al., 1993). É provável que cepas sensíveis ao metronidazol sejam mais suscetíveis ao estresse

oxidativo, já que estas apresentam diminuição do consumo de O2 (Ellis et al., 1993), com possível

redução dos níveis de grupos sulfidrila livres, que podem ser oxidados através da ativação do

grupo nitro deste fármaco. 

Para  confirmar  o  papel  dos  grupamentos  tiol  no  efeito  giardicida  do  DETC,  nós

incubamos os trofozoítos de Giardia em concentrações crescentes de NAC, associadas ou não a

este composto. Não houve diferenças significativas entre células tratadas com 25 µM de NAC e o

grupo  controle,  porém  houve  uma  diminuição  significativa  da  proliferação  celular  quando

adicionamos 25 µM de DETC ao meio de cultura. A pré-incubação do NAC com o DETC na

proporção 1:1 reverteu parcialmente a  inibição, aumentando discretamente à medida que esta

proporção de NAC foi aumentada. A presença de resíduos de cisteína tem sido enfatizada na

literatura como um fator de crescimento essencial para  Giardia lamblia  (Luján & Nash, 1994),

conferindo  proteção  contra  os  efeitos  letais  do  oxigênio  (Fairlamb,  1989).  As  análises  de

incorporação de L-cisteína por este parasito indicam a presença de ao menos dois sistemas de

transporte. L-cistina não foi incorporada pelos trofozoítos, sugerindo a ausência de um sistema de

transporte e a especificidade dos transportadores de cisteína.  Giardia não é capaz de sintetizar



cisteína ou metionina a partir de sulfato, nem de converter metionina em cisteína, sendo assim o

protozoário é auxotrófico para este aminoácido (Luján & Nash, 1994).

As  CRPs,  também conhecidas  como proteínas  variantes  de  superfície  (VSPs),  são  os

principais  antígenos  de  Giardia  lamblia.  Cerca  de  150  diferentes  genes  que  codificam estas

proteínas tem sido identificados no genoma deste parasito. Somente uma VSP é expressa por

trofozoíto, permitindo que  Giardia mude a expressão desta proteína em sua superfície (Nash,

2002).  O  mecanismo  desta  variação  antigênica  ainda  não  está  claro,  mas  este  não  envolve

rearranjo de DNA e é refletido por mudanças na expressão gênica em nível de RNA mensageiro

(Nash,  2002).  Diferenciação  pode  induzir  variação  antigênica  in  vitro (Svärd  et  al.,  1998;

Carranza  et al.,  2002;) e  in vivo (von Allmen  et al.,  2004).  Análises de anticorpos IgA anti-

Giardia em leite materno de mães que vivem em área endêmica de giardíase, provavelmente com

múltiplas  infecções  com diferentes  cepas  de  Giardia,  revelou  que  as  VSPs  são  as  proteínas

imunorreativas dominantes (Téllez et al., 2005). 

Estes dados nos indicam que a reação com grupos tiol é um importante mecanismo de

ação desta droga,  apesar de não ser o único. Em 1930, o dissulfiram começou a ser utilizado

como escabicida e vermicida por ser um quelante de cobre, um componente essencial da cadeia

respiratória  de artrópodes  e  helmintos (Eneanya  et  al.,  1981).  A atividade quelante de metal

também é relatada para o DETC, que é um específico inibidor de Cu-Zn superóxido dismutase

(Pritsos  et al., 1989; Majid & Nishiyama, 2002). As proteínas com motivos dedo de zinco são

essenciais para o funcionamento celular normal (Berg & Shi, 1996), tornando-se um importante

alvo terapêutico (Rein et al., 1997). Giardia expressa altos níveis de CRP na superfície, as quais

possuem motivos dedo de zinco (Luján et al., 1995c). O zinco pode ser quelado pelo DETC, se

apresentando como uma outra via de atuação desta droga neste parasito. 

 Os danos oxidativos celulares em membranas de trofozoítos tratados com DETC foram

avaliados através da formação de um produto citotóxico, o malondialdeído (MDA), que se liga ao

TBA gerando uma reação colorimétrica indicativa da peroxidação lipídica (Bellé  et al., 2004).

Houve um aumento significativo da lipoperoxidação em parasitos tratados com 200 µM DETC,

por 4 horas. O metronidazol levou a um aumento discreto da peroxidação lipídica e a associação

entre  o  DETC  e  o  metronidazol  não  elevou  significativamente  a  peroxidação,  com  níveis

comparáveis ao DETC utilizado isoladamente, provavelmente porque a concentração do DETC já

estava  alta,  levando ao  plateau  da  peroxidação  celular.  Todos  os  componentes  celulares  são

suscetíveis  à  ação  das  espécies  reativas  de  oxigênio,  no  entanto  as  membranas  são  um dos

componentes mais atingidos em decorrência da lipoperoxidação (Ferreira & Matsubara, 1997).

Este processo pode levar à morte celular através de alterações na estrutura e permeabilidade de



membrana, levando à perda de seletividade na troca iônica e liberação de conteúdo das organelas,

como por exemplo, as enzimas hidrolíticas dos lisossomas (Hershko, 1989). O NAC foi capaz de

reverter parcialmente os efeitos do DETC, demonstrando a importância dos grupamentos tiol no

mecanismo de ação desta droga.

Baseado na confirmação de que o DETC promove lipoperoxidação, provavelmente pelo

aumento da geração de radicais livres de oxigênio, resolvemos avaliar a produção de espécies

reativas  por esta droga em  Giardia lamblia com a sonda fluorescente H2DCFDA.  As células

controle não apresentaram marcação para a sonda, enquanto que trofozoítos tratados com 100 µM

de DETC por 1 hora foram marcados de forma homogênea, demonstrando que este tiocomposto

está aumentando a formação de espécies reativas em trofozoítos de Giardia lamblia. Isto se deve

ao fato de que a redução de grupos sulfidrila livres pode estar afetando o potencial redutor deste

parasito,  levando ao  aumento  do  estresse  oxidativo.  O mesmo não  pôde  ser  visualizado  em

células tratadas com 200 µM de DETC, possivelmente porque estas já se encontravam mortas.

Os  metabólitos  mais  comuns  produzidos  pela  utilização  do  oxigênio  em  organismos

aeróbicos  são o radical  superóxido  (O2
•)  e  peróxido  de hidrogênio  (H2O2),  que  participa  da

reação que produz o radical hidroxila (OH•), sendo este último extremamente reativo (Cadenas,

1989).  Superóxido  é  usualmente  detoxificado  pela  SOD a  peróxido  de  hidrogênio,  o  qual  é

reduzido  a  água  por  catalase,  peroxidase  e  a  enzima  dependente  de  glutationa,  glutationa

peroxidase  (Cadenas,  1989;  Fridovich,  1989).  Além  destas  enzimas  de  detoxificação

convencionais,  mecanismos  alternativos  podem  ser  utilizados  para  diminuição  do  estresse

oxidativo celular,  que incluem as dioxigenases e monooxigenases (citocromo P-450 redutase)

(Malmström,  1982).  Algumas  oxidases  dependentes  de  flavina  (NADH  oxidase)  reduzem

tetravalentemente  o  oxigênio  a  água,  abolindo  a  produção  de  superóxido  e  peróxido  de

hidrogênio em bactérias anaeróbicas (Schmidt  et al.,  1986), assim como a NADH peroxidase,

uma flavoenzima envolvida na redução do peróxido que também desempenha papel antioxidante

em algumas células (Stanton & Jensen, 1993).

 Alguns protozoários microaerófilos também possuem NADH oxidase. Entamoeba

histolytica contém uma NADPH oxidase dependente  de flavina  que produz peróxido quando

purificada (Lo & Reeves, 1980).  Trichomonas vaginalis contém uma flavo-oxidase que produz

água, além de uma NADPH oxidase produtora de peróxido (Linstead & Bradley, 1988). Giardia

também apresenta atividades oxidase e peroxidase dependentes de NADH (Brown et al, 1996a;

Brown  et al, 1998), responsáveis pela capacidade deste parasito de detoxificar o oxigênio.  As

principais  enzimas de  detoxificação  de espécies  oxidantes,  como a SOD, catalase,  glutationa

redutase e glutationa peroxidase não estão presentes neste protozoário, salientando a importância



da manutenção  de  um ambiente  intracelular  redutor  através  da ciclagem redox  pelos  grupos

sulfidrila presentes em Giardia. 

A  elucidação  dos  efeitos  microbicidas  do  DETC  foi  possibilitada  pela  microscopia

eletrônica de transmissão, através da observação da ultraestrutura celular do parasito. Em células

tratadas com 200 µM de DETC por 24 horas, houve um alto grau de extração citoplasmática,

apresentada por mais de 50% das células. Este efeito é causado provavelmente pelo colapso do

potencial de membrana, com conseqüente rompimento da membrana plasmática pelo aumento do

estresse oxidativo (Lloyd et al., 2000), onde a indução de radicais livres de oxigênio leva a uma

inativação de sistemas que consomem oxigênio, acúmulo de peróxido de hidrogênio e oxidação

de grupos tiol. 

Prováveis processos autofágicos também foram verificados neste parasito, sugeridos pela

presença de estruturas virguliformes ou com membrana dupla, que são semelhantes à formação

dos vacúolos em organismos eucariotos (Suzuki & Ohsumi, 2007; Xie & Klionsky, 2007).

Autofagia é um processo utilizado pelas células para requerimento de sua homeostasia

através  da degradação do citoplasma ou eliminação de organelas defeituosas.  Os mecanismos

envolvem a formação de uma estrutura de dupla membrana dentro da célula, chamada de vacúolo

autofágico ou autofagossomo, a partir do retículo endoplasmático e vias secretórias iniciais. A

fusão  com  o  lisossomo  gera  o  autofagolisossomo,  onde  as  enzimas  hidrolíticas  agem  na

degradação do conteúdo interno (Shintani & Klionsky, 2004). Resposta a condições de estresse,

como por exemplo, limitação de nutrientes (Takeshige  et al., 1992) e acúmulo de proteínas no

retículo  endoplasmático (Yorimitsu  et  al.,  2006)  podem levar  a  mecanismos  de  autofagia.  É

possível que Giardia também utilize destes mecanismos para evitar a perda da homeostasia com

o aumento do estresse oxidativo, como ocorre em outros tipos celulares (Hill et al., 2007; Chien

et al., 2007; Scherz-Shouval et al., 2007).

A  observação  de  vesículas  que  se  encontravam  maiores  e  menos  numerosas  em

comparação ao controle nos leva a crer que ocorreu a fusão homofílica destes compartimentos.

Este processo pode ter sido mediado por pontes dissulfeto que se formam pela ação do DETC

entre  as  cisteínas  das  proteínas  celulares,  conferindo  uma  modificação  da  conformação

tridimensional à molécula, expondo sítios de reconhecimento e/ou catalíticos e ocasionando uma

série de alterações na morfologia e funcionamento normais da célula.

O conjunto de resultados aqui relatados e  brevemente  discutidos parece indicar  que a

abordagem do estresse oxidativo e conteúdo de grupos tiol podem prover valiosas estratégias

terapêuticas para a giardíase.



7. CONCLUSÕES

7.1. O DETC mostrou-se efetivo na inibição da proliferação celular de trofozoítos de  Giardia

lamblia in vitro, porém este efeito aparentemente não é dose-dependente;

7.2. A associação do DETC com o metronidazol não levou a um efeito sinergístico in vitro;

7.3.  O DETC promove a  redução dos  níveis  de  grupos  sulfidrila  livres,  provavelmente  pela

formação de pontes dissulfeto e/ou carbamilações em moléculas ricas em cisteína que estejam

com estes grupamentos tiol acessíveis, como as CRPs, uma das responsáveis pelos mecanismos

antioxidantes deste parasito;

7.4. O aumento do estresse oxidativo em trofozoítos de G. lamblia pode ser devido à diminuição

da capacidade antioxidante deste protozoário, inviabilizando a sua sobrevivência;

7.5.  Os resultados apresentados neste trabalho apontam para uma nova abordagem na terapia

contra  a  giardíase.  Estudos  para  avaliação  dos  efeitos  do  DETC  in  vivo se  colocam  como

perspectivas em nosso trabalho.
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