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 TERAPIA FOTODINÂMICA E ATIVAÇÃO DE MORTE CELULAR NO 
PROTOZOÁRIO PARASITA DO GADO BOVINO Tritrichomonas foetus 

  
Resumo  

 
Tritrichomonas foetus é um protozoário flagelado e agente etiológico da tricomoníase genital 
bovina, a qual é uma enfermidade infecto-contagiosa de transmissão venérea. Sendo um 
protozoário amitocondrial e aerotolerante, a produção de energia sob baixa tensão de oxigênio 
se faz via hidrogenosoma. A aplicação da terapia fotodinâmica (TFD) com 
fotossensibilizadores de segunda geração induz à inibição de divisão celular em células 
eucarióticas, inclusive do protozoário parasita do gado bovino Tritrichomonas foetus, e à 
morte celular. Entretanto, os mecanismos de inibição de divisão, quanto de indução de morte 
em T. foetus são desconhecidos. Nesse contexto, o presente estudo está inserido. T. foetus 
oriundos de cultivo axênico foram incubados com o fotossensibilizador AlPcS4 e, em seguida, 
irradiados sob uma fonte de laser (InGaAlP) à densidade de 4.5 J.cm-2. Tanto a estrutura 
quanto a ultraestrutura, a integridade de DNA, bem como a expressão de glicoconjugados de 
superfície celular e expressão de proteínas totais importantes na interação T.foetus-célula 
hospedeira foram analisados. Realizou-se também estudos com a interação do T. foetus antes 
e após TFD com nanotubos de carbono verticalmente alinhado e superhidrofílico (VACNT). 
Os resultados demonstram que, após a TFD, houve fragmentação do DNA. A expressão de 
glicoconjugados no protozoário parasita T. foetus antes e após a aplicação da TFD 
permaneceu inalterada. Na análise de proteínas totais, constatou-se uma maior liberação após 
TFD em relação ao controle. Quando analisado o material protéico em gel de poliacrilamida 
(SDS-PAGE), constatou-se a expressão significativa da proteína de aproximadamente 65kDa. 
Na análise por MEV, constatou-se que o protozoário adere fortemente ao VACNT e que, após 
a TFD, ocorreu a liberação de vesículas pelo protozoário alterando a conformação dos 
nanotubos de carbono. Desta forma, concluímos que, de acordo com os resultados 
apresentados, o protozoário parasita Tritrichomonas foetus após TFD, possui um mecanismo 
de morte celular com ativação de lisossomos. Esse mesmo mecanismo funciona com um 
processo de sinalização evidenciando o mecanismo altruísta deste protozoário. 
 
Palavras-chave: Tritrichomonas foetus; Terapia fotodinâmica, Ftalociania tetrasulfonada; 
laser. 



 

PHOTODYNAMIC THERAPY AND ACTIVATION OF CELL DEATH IN 
PROTOZOAN PARASITES OF CATTLE Tritrichomonas fetus 

  
Abstract  

 
Tritrichomonas foetus is a flagellated protozoan and etiological agent of bovine genital 
trichomoniasis, which is an infectious disease of venereal transmission. Considering that T. 
foetus is an amitochondrial and aerotolerant protozoan, the energy production under low 
oxygen tension is done via hydrogenosome. The application of photodynamic therapy (PDT) 
with second generation photosensitizers induces inhibition of cell division in eukaryotic cells, 
including the cattle parasite protozoan Tritrichomonas foetus, and cell death. However, the 
mechanisms of inhibition of division, as induction of death in T. foetus are unknown. In this 
context, the present study was inserted. T. foetus generated from axenic culture were 
incubated with the AlPcS4 photosensitizer and then irradiated under a laser source (InGaAlP) 
at a density of 4.5 J.cm-2. Both the structure and the ultrastructure, the integrity of DNA, as 
the expression of glycoconjugates of cell surface and the total protein expression important on 
the T. foetus-host cell interaction were analyzed. Studies were also conducted on the 
interaction of T. foetus before and after PDT with carbon nanotubes (VACNT). The results 
demonstrated that, after PDT, there was DNA fragmentation. The expression of 
glycoconjugates in the protozoan parasite T. foetus before and after application of PDT 
remained unchanged. It was found a greater release after PDT compared to control in the 
analysis of total proteins. When analyzing the protein material in polyacrylamide gel (SDS-
PAGE) it was found a significant expression of the protein of approximately 65kDa. In the 
analysis by SEM, it was found that the protozoan adheres strongly to VACNT and, after PDT, 
there were releasing of vesicles by the protozoan altering the conformation of the VACNT. 
Thus, we conclude that, according to the presented results, the protozoan parasite 
Tritrichomonas foetus after PDT, has a mechanism of cell death with activation of lysosomes. 
This same mechanism works with a signaling process highlighting the altruistic mechanism of 
this protozoan. 
 
Key-words: Tritrichomonas foetus; Photodynamic Therapy; tetrasulfonated aluminum 
phthalocyanine; LASER. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Tritrichomonas foetus é um protozoário flagelado e agente etiológico da tricomíase 

genital bovina, a qual é uma enfermidade infecto-contagiosa de transmissão venérea 

(PELLEGRIN; LEITE, 2003). Esse protozoário é geralmente encontrado associado à 

superfície da mucosa do trato urogenital das fêmeas ou às membranas prepucial e peniana dos 

machos. Nas fêmeas, as manifestações clínicas podem incluir aborto, com repetição de cios a 

intervalos irregulares, vaginite, cervicite, endometrite e piometra. Nos machos parasitados, 

pode ocorrer corrimento associado a pequenos nódulos na membrana prepucial (DA SILVA 

et al., 2011). 

Sendo  protozoário amitocondrial e aerotolerante, sua produção de energia é sob baixa 

tensão de O2, que se faz via hidrogenosoma: como indica o nome, organela que ocorre a 

geração de H2  (LINDMARK; MULLER, 1973; MULLER, 1993; KULDA, 1999). A 

captação de nutrientes em T. foetus pode ocorrer tanto por difusão quanto por fagocitose e 

pinocitose, resultando na formação de vacúolos citoplasmáticos de diversos tamanhos 

(GUIMARÃES, 2012). In vitro, em condição de cultivo axênica e acelular, T. foetus tem 

glicose como principal precursor energético. Já in vivo, o parasita utiliza-se de precursores da 

síntese de poliaminas, como arginina, para produzir a energia necessária à sua sobrevivência 

no hospedeiro, devido à oferta de açúcares ser quase inexistente nos sítios iniciais de infecção 

(YARLETT, 1988; REIS et al., 1999).  

Esse estudo analisou a modalidade terapêutica que envolve a ativação de substâncias 

fotossensíveis a uma fonte de luz (LASER) e a geração de espécies citotóxicas de oxigênio e 

de radicais livres para promover a destruição seletiva dos tecidos alvos, conhecida como 

terapia fotodinâmica (TFD), que induz seletivamente à morte de células neoplásicas 

(MACHADO, 2000; CALZAVARA-PINTON et al., 2004; HAMBLIN; HASAN, 2004). 

Essas reações, por sua vez, provocam cascata de eventos oxidativos que resultam na morte 

das células seja por apoptose, e/ou necrose (CASTANO et al., 2005). Esse processo de morte 

celular é o principal mecanismo de controle do número de células (diferenciação, 

embriogênese, envelhecimento e metamorfose). Age também no mecanismo de defesa, 

removendo células indesejadas e até mesmo potencialmente perigosas para o organismo e 

também na prevenção de diversas doenças (GUIMARÃES; LINDEN, 2000; CANDAL et al., 

2005), sendo reconhecida como evento notório e essencial, tanto em células normais dos 
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organismos, quanto em processos patofisiológicos, os quais podem acarretar doenças 

(LEMASTERS, 2005). A resposta das células decorrente da aplicação da TFD é dependente 

da localização subcelular do fotossensibilizante (KESSEL et al., 2003; TIJERINA et al., 

2003; FEOFANOV et al., 2004; MACHADO et al., 2007). 

De acordo com os relatos acima descritos, esse estudo analisou reações do protozoário, 

submetidos à TFD, tais como: a fragmentação de DNA, o rearranjo do citoesqueleto, a 

expressão de glicoconjugados de superfície celular e a expressão de proteínas totais 

importantes na interação T.foetus-célula hospedeira para maior compreensão do mecanismo 

de inibição de divisão e de indução de morte do protozoário. 

Esse estudo também analisou a adesão e a liberação de vesículas pelo comportamento 

do protozoário parasita T. foetus , antes e após a terapia fotodinâmica, quando colocado para 

aderir a uma superfície recoberta com nanotubos de carbono (VACNT). Sendo que os 

nanotubos de carbono (CNT) são ultra-leves, possuem excelente estabilidade, alta resistência 

à tensão e apresentam similaridades com componentes nanoestruturados de matriz 

extracelular (LOBO et al., 2011).   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 
2. 1 Características morfofuncionais de T. foetus 
 

 

Tritrichomonas foetus é um protozoário flagelado que habita ambientes pobres em 

oxigênio, como o trato reprodutivo de bovinos (CAVALIER-SMITH, 1993).  É encontrado na 

superfície da mucosa urogenital de machos e fêmeas, causando a tricomoníase bovina: 

enfermidade infecto-contagiosa, de transmissão venérea, que causa infertilidade e aborto em 

bovinos, aumentando os custos relativos ao manejo do rebanho (BONDURANT, 1997; 

GOMES, 2012). A tricomoníase é provavelmente a terceira causa de aborto em bovinos 

(depois da Brucelose e da Leptospirose) (BONDURANT, 1997). Essa patologia apresenta 

ampla distribuição mundial (GOMES, 2012), ocorrendo, de forma endêmica, principalmente 

em regiões onde o controle sanitário é deficiente ou o sistema de produção é extensivo, com 

utilização de monta natural (PELLEGRIN, 1999).  

 T. foetus se associa fisicamente ao epitélio que reveste as cavidades urogenitais de 

bovinos. Em touros, o parasita pode ser detectado na cavidade prepucial e uretra, e também no 

canal urogenital, enquanto nas vacas ele habita a vagina e o útero, podendo inibir a fixação de 

anexos embrionários ou romper suas membranas após a fixação, levando ao aborto (RAE; 

CREWS, 2006).  

 Apesar da importância econômica atribuída à tricomoníase bovina ainda são poucos os 

estudos relacionados às bases moleculares e quimioterápicas da doença, deixando assim de ser 

erradicada e muito menos submetida a um controle rigoroso. Desta forma, a doença continua 

causando problemas para o rebanho brasileiro (PELLEGRIN, 1999).  

 

 

2.1.1 Aspectos gerais 
 

 

 Tritrichomonas foetus, Tritrichomonas suis (parasita do tubo digestivo e cavidade 

nasal de suínos), e Tritrichomonas mobilensis (parasita do tubo digestivo, principalmente 

ceco e cólon de macacos) foram considerados, após análise das sequências gênicas, como 
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sendo provavelmente cepas ou variantes de uma mesma espécie (TACHEZY et al., 2002; 

KLEINA et al., 2004; RAE; CREWS, 2006).  

T. foetus é um protozoário monogenético e monoxênico, aerotolerante e ativamente 

móvel. Reproduz-se por divisão binária e in vitro, em cultivo axênico. A forma trofozoítica 

predominante apresenta aproximadamente 10 a 25 µm de comprimento por 3 a 15µm de 

largura. Entretanto, tanto in vitro quanto in vivo ou in situ, o parasita apresenta morfologia 

que varia de piriforme a fusiforme ou mesmo arredondada (RAE; CREWS, 2006). 

Caracteriza-se por apresentar três flagelos anteriores livres e um quarto, de projeção ântero-

posterior, que se associa pontualmente à membrana plasmática, resultando na estrutura 

conhecida por membrana ondulante. Esta, por sua vez, associa-se internamente à costa. O 

axóstilo, organela formada por feixes paralelos de microtúbulos estáveis e também de 

projeção ântero-posterior, projeta-se externamente sob a forma de espinho terminal (RAE; 

CREWS, 2006). Axóstilo e pelta, constituintes do citoesqueleto, juntamente com a costa e os 

flagelos, estão envolvidos em funções motoras e na divisão celular do parasita (RAE; 

CREWS, 2006; GUIMARÃES, 2012).  

As demais estruturas intracelulares de T. foetus são o corpo parabasal (aparelho de 

Golgi e filamentos parabasais), o núcleo oval (localizado no terço anterior do corpo) e os 

hidrogenosomas (substitutos funcionais das mitocôndrias). No citoplasma, observa-se, 

também, grande variedade de vacúolos e vesículas relacionadas aos processos de endocitose, 

digestão e transporte, bem como retículo endoplasmático rugoso, ribosomos livres e grânulos 

de glicogênio.  

 

 

2.1.2 Aspecto particular: a superfície celular 
 
 

 A primeira região do parasita que contata o ambiente hospedeiro é a sua superfície. 

Subentende-se, assim, que tal organela desempenhe papel crucial na etiologia da tricomoníase 

bovina. Do ponto estrutural, conceitua-se a superfície celular como organela formada por 

membrana plasmática e carboidratos a ela associados externamente. Estudos que enfocam a 

interação tricomonadíneos-célula hospedeira de vista mostram que a citotoxicidade de T. 

foetus pode ser disparada a partir do contato físico entre as superfícies do protozoário e da 

célula hospedeira, resultando na secreção extracelular de proteases e glicosidases (BONILHA 

et al., 1995; LÓPEZ et al., 2000; DE CARLI; TASCA; PIRES BORGES, 2004). Tais 
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enzimas, por sua vez, parecem não só induzirem à citólise ou ao rompimento de junções 

epiteliais, como ao remodelamento da matriz extracelular (MEC) circunvizinha. Assim sendo, 

a partir do monitoramento mecanoquímico do ambiente extracelular pela superfície do 

parasita, este passaria a cooptar o hospedeiro a seu favor no intuito de constituir nicho e, 

consequentemente, de sobreviver em vários sítios anatômicos (PETRÓPOLIS et al., 2008). 

 Do ponto de vista molecular, a superfície de tricomonadíneos se apresenta como um 

mosaico composto por enzimas citopáticas e citotóxicas, lectinas, adesinas, receptores e 

correceptores para componentes de MEC, bem como por outras moléculas envolvidas na 

adesão e toxicidade dos tricomonadíneos a células hospedeiras (BENCHIMOL; 

BERNARDINO, 2002; PETRÓPOLIS et al., 2008). 

 Adesinas e cisteíno-proteases presentes na superfície de T. foetus encontram-se 

diretamente envolvidas na interação do parasita com células do hospedeiro. Uma proteína de 

100 KDa, caracterizada como adesina, foi observada por toda a superfície celular de T. foetus, 

principalmente na região dos flagelos (DA SILVA; DIAS FILHO; DE SOUZA, 1996). 

Cisteíno-proteases, solúveis ou associadas à superfície de T. foetus, estão associadas mais à 

citotoxicidade do que à citoadesão. Tais proteínas induzem à morte por apoptose em células 

epiteliais vaginais de bovinos (BVECs), sugerindo que tal mecanismo de morte celular possa 

estar envolvido na patogenia desses protozoários (SINGH et al., 2004). 

 Uma molécula de superfície de 118 KDa capacita T. foetus a reconhecer laminina-1, a 

qual é componente de MEC da membrana basal de epitélios. Já fibronectina solúvel ou 

imobilizada é também reconhecida por T. foetus via glicoconjugados de superfície ricos em 

manose (LÓPEZ et al., 2000). Assim, a princípio, no hospedeiro, T. foetus não só poderia 

lesar células epiteliais ou romper seus complexos juncionais, quanto reconhecer a MEC 

hospedeira, a remodelar ou a destruir pontualmente, ganhando outros sítios.  

 Lectinas de superfície de T. foetus relacionam-se ao reconhecimento de porções 

oligosacarídicas de glicoconjugados presentes na superfície de células epiteliais (LÓPEZ et 

al., 2000). Por outro lado, lectinas conjugadas com fluorocromos ou complexadas com ouro 

coloidal, reagem com resíduos de D-GlcNAc, N-acetil-D-galactosamina, ácido siálico, D-

manose, D-glucose, L-fucose e D-galactose presentes na superfície do protozoário 

(BONILHA et al., 1995; BENCHIMOL; BERNARDINO, 2002).  

Em conjunto, tais dados parecem indicar que, ao menos in vitro, tanto lectinas quanto 

oligosacarídeos da superfície de T. foetus, estariam envolvidos no reconhecimento e na adesão 

do parasita à células hospedeiras. 
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Figura 1: Imagem do T. foetus  

 
Fonte: adaptado de Benchimol (2004) 
Legenda:  N- Núcleo 

AF- Flagelo anterior 
P – Pelta 
H – Hidrogenossomo  
AX – Axóstilo  
G – Complexo de Golgi  
OM – Membrana ondulatnte  

 

 

2.2 Tratamento  
 

 

 Fêmeas com T. foetus são capazes de eliminar a infecção sem necessidade de 

tratamento terapêutico, após a adoção de repouso sexual durante noventa dias e com 

involução uterina normal. Fêmeas que manifestarem piometrite pós-coital devem receber 

cuidados adequados visando à regressão do corpo lúteo e eliminação do conteúdo uterino 
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(GOMES, 2012). Os animais com piometrite não tratados podem se tornar permanentemente 

estéreis, o que justificaria o seu descarte (GUIMARÃES, 2012). 

 O tratamento de touros infectados com T. foetus tem sido proposto por alguns 

pesquisadores como medida complementar para a erradicação da doença no rebanho. 

Entretanto, correntemente não existe nenhuma droga efetiva aprovada para o tratamento de 

machos e fêmeas infectados com T. foetus e os resultados nem sempre se mostram 

satisfatórios (GOMES, 2012). 

 Em machos infectados são recomendadas duas formas diferentes de tratamento: a 

tópica, na membrana prepucial e no pênis, e a oral. Entretanto, os tratamentos com produtos 

administrados por via oral normalmente são demorados, frequentemente requerem muitas 

repetições, e apresentam efeitos colaterais de grau variado, como destruição de tecidos, 

inapetência e desordens digestivas (GUIMARÃES, 2012; GOMES, 2012). 

 O emprego de agentes tricomonicidas, preferencialmente em touros, justifica-se pelo 

fato de esses animais serem os veiculadores e hospedeiros do parasita. Nas fêmeas, apenas o 

descanso sexual por noventa dias é capaz de eliminar o T. foetus. De uso tópico, já foram 

testadas drogas com diversos princípios ativos na eliminação do T. foetus, tais como 

acriflavina e acriflavina associada à tripaflavina (GUIMARÃES, 2012). Por via oral, foram 

testados derivados imidazólicos como metronidazol, ipromidazole e dimetridazole, com 

resultados variáveis (KIRKWOOD et al., 2001). O tratamento não é recomendável para um 

grande número de touros ou para uso indiscriminado em um rebanho, restringindo-se àqueles 

com um alto valor zootécnico.  

 Doenças causadas por tricomonadídeos podem ser curadas pelo uso de 5-

nitroimidazóis, como o metronidazol efetivo contra vários microorganismos anaeróbicos e 

aerotolerantes (LAND et al., 2001). Via glicólise, a descarboxilação de piruvato em 

hidrogenosomas de T. foetus está acoplada à síntese de ATP e ligado ao transporte de elétrons 

mediado por ferridoxina. Esta via é responsável pela ativação metabólica de 5-nitroimidazóis 

(KULDA, 1999; LAND et al., 2001). O efeito antimicrobiano dessas drogas depende tanto de 

sua interação com o DNA, quanto de sua redução metabólica no microorganismo e 

consequente geração de radicais livres (EDWARDS, 1993). 

 Embora resistência ao metronidazol não apresente nenhum problema clínico 

alarmante, alguns dados relacionados ao assunto devem ser levados em consideração. Há 

muito, tanto os resultados apresentados por Meingassner (1976), quanto por Kulda (1999) 

demonstraram que in vitro e in vivo tricomonadídeos desenvolvem resistência, em um curto 

período de tempo, à baixas concentrações da droga. Este fato é preocupante no que diz 
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respeito à possibilidade de surgirem cepas de tricomonadídeos resistentes, devido ao regime 

de tratamento inapropriado prescrito aos animais portadores do parasita. É o que parece 

ocorrer com T. foetus: cepa KV1 MR>100 (HONIGBERG, 1963). Grande parte, senão a 

maioria, das drogas utilizadas no tratamento de portadores das tricomonoses humana e bovina 

são derivados nitroimidazólicos (2, 3, 4 e 5-nitroimidazóis) e, embora essas drogas difiram 

quanto à farmacocinética, seus mecanismos intracelulares de ação se baseiam na redução do 

grupamento nitro (KULDA, 1999; MORENO; DOCAMPO, 1985; EDWARDS, 1980).  

 

 
2. 3 Terapia Fotodinâmica 
 

 

 A terapia fotodinânica (TFD) vem sendo a nova modalidade terapêutica para doenças 

neoplásicas e não-neoplásicas e utiliza como tal a combinação de um corante ou cromóforo 

(fotossensibilizador) e uma fonte de luz, geralmente o LASER, sendo seletivamente 

absorvidos pelo tecido-alvo (FERREIRA et al., 2004). Embora a TFD tenha sido 

originalmente desenvolvida visando à terapia do câncer, é evidente seu grande potencial 

terapêutico no que concerne a outras moléstias de manifestação muco-cutâneas como a 

psoríase, micoses e infecções bacterianas resistentes a tratamentos com antibióticos. A terapia 

fotodinâmica com derivados de ftalocianinas vem se mostrando eficiente na inativação de 

vírus, como o herpes simples (MACHADO, 2000; CALZAVARA-PINTON et al., 2004; 

HAMBLIN; HASAN, 2004). 

 O conceito de TFD teve origem em 1900, quando Oscar Raab demonstrou que 

protozoários de vida livre do gênero Paramecium podiam ser mortos por prévia incubação 

com fotossensibilizadores e posterior iluminação com luz branca (SIMPLICIO et al., 2002). 

Subsequentemente, seu professor Von Tappeiner ampliou as descobertas com outros 

experimentos e descobriu a necessidade da presença do oxigênio para a reação, criando o 

termo TFD. Em 1907, Von Tappeiner e Jodlbauer publicaram um livro-texto sobre essa 

terapia, definida como processo de fotossensibilização dependente de oxigênio, no tratamento 

de tumor cutâneo e destruição de partículas infecciosas, e postularam a ideia de que a eosina, 

assim como a acridina, depois de incorporada à célula, poderia produzir reação citotóxica 

quando exposta à fonte de luz adequada, na presença de oxigênio (TAUB, 2004; ISSA; 

MANELA-AZULEY, 2010). 
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A TFD moderna teve origem com os estudos feitos por Lipson e Schwartz, em 1960. 

Esses pesquisadores observaram que a injeção de hematoporfirina em tecidos de pacientes 

portadores de neoplasias, induzia ao surgimento de fluorescência em lesões neoplásicas, 

visualizadas durante procedimentos cirúrgicos (SIBATA et al., 2000; LIPSON; BALDES, 

1960; CASTANO et al., 2004). Thomas Dougherty, no final de 1978, iniciou testes clínicos 

da TFD em humanos, utilizando fotossensibilizante derivado da hematoporfirina (Phtofrin) 

para o tratamento de metástases do câncer cutâneo (BLUME; OSEROFF, 2007; ZEITOUNI 

et al., 2003; ZHAO; HE, 2010). 

As espécies reativas do oxigênio (EROS), juntamente com o oxigênio singlete, são 

agentes oxidantes, que podem reagir com muitas biomoléculas induzindo a inúmeras 

respostas celulares, incluindo a morte celular. A variação do tipo celular, do 

fotossensibilizante e suas condições de incubação, bem como os parâmetros utilizados para a 

iluminação podem alterar significantemente a reposta frente à TFD (CASTANO et al., 2005). 

 

 

2.3.1 LASER 
 

 

Para a TFD, os fotossensibilizadores são compostos que absorvem energia da luz de 

comprimentos de onda específicos e são capazes de usar essa energia para induzir reações em 

outras moléculas não-absorventes. Portanto, todos os três componentes (fotossensibilizador, 

luz e oxigênio) têm de estar disponíveis para o tratamento ocorrer (SIBATA et al., 2000). 

A propagação da luz através de um meio implica em processos de reflexão, absorção e 

espalhamento (PLAETZER et al., 2009). Os comprimentos de onda e intensidade de luz 

necessários na TFD podem variar, dependendo da necessidade de penetração da luz e do 

fotossensibilizante que está sendo usado. Quanto maior o comprimento de onda, a penetração 

é mais profunda no tecido e isso implica no tipo de tumor a ser tratado com TFD 

(AGOSTINIS et al., 2011). 

A melhor fonte de radiação tem sido descrita como sendo a que por um baixo custo 

forneça a maior quantidade de luz possível no máximo de absorção do sensibilizador, sem 

efeitos térmicos significativos. Feixes de luz utilizando fibras ópticas tem sido empregados 

para dirigir a radiação ao local a ser irradiado. Um eficiente sistema de dissipação do calor 

gerado pela lâmpada é requerido, a fim de minimizar os efeitos térmicos sobre o tecido a ser 

irradiado e seus arredores (MACHADO, 2000). 
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As fontes de luz usadas pela primeira vez em TFD foram fontes incoerentes (por 

exemplo, lâmpadas arco convencionais). Fonte de luz incoerente é mais segura, de fácil uso, e 

mais barata, e pode produzir espectros de comprimentos de onda para excitar vários 

fotossensibilizadores. As desvantagens de lâmpadas convencionais incluem efeito térmico 

significativo, intensidade de luz baixa, e dificuldade em controle de dose de luz (HUANG, 

2005). Um avanço importante na TFD tem sido visto por meio da tecnologia com o 

refinamento contínuo de produtos comercialmente disponíveis e dispositivos de iluminação de 

confiança. Lâmpadas filtradas fluorescentes, lasers de diodo portátil e, mais recentemente, 

diodos emissores de luz (LED), dispositivos especificamente projetados e adaptados para 

TFD, estão disponíveis em todo o mundo (ALISON et al., 2008). 

LEDs podem gerar luz de alta energia, de comprimentos de onda desejados e podem 

ser montados em uma gama de geometrias e tamanhos (HUANG, 2005). Esses sistemas têm 

mínimo requisito de energia elétrica e são refrigerados termoeletricamente para fornecer um 

compacto sistema de luz. Com o emprego de agentes fototerapêuticos de segunda geração, o 

uso de LEDs tem também se tornado viável, devido a seu elevado coeficiente de absorção, o 

que possibilita uma maior redução no custo dos procedimentos (MACHADO, 2000). 

Lasers tornaram-se o padrão de fontes de luz para aplicações em TFD, devido ao seu 

caráter monocromático, alta potência, e facilidade de acoplamento à fibra óptica para entrega 

endoscópica da luz dentro de uma cavidade do corpo ou para implantes intersticiais. O mais 

comumente usado para TFD são os lasers de corante sintonizável, devido à sua versatilidade 

no que diz respeito à seleção do comprimento de onda (SIBATA et al., 2000). 

 

 

2.3.2 FTALOCIANINAS 

 

 

Fotossensibilizadores (FS) são compostos que absorvem energia luminosa em 

específicos comprimentos de onda, e que são capazes de induzir reações em moléculas que 

não a absorvem (SIBATA et al., 2000). 

A maioria dos fotossensibilizadores para TFD possui uma estrutura de anel 

heterocíclico semelhante ao de clorofila ou heme na hemoglobina. Após capturar a energia da 

luz, ocorre uma transferência e conversão de energia luminosa em reação química, na 

presença de oxigênio molecular, produzindo oxigênio singlete (1O2) ou superóxido (O2
-), que 



 
 
 

24 
 

induzem a danos celulares por meio de citotoxicidade direta e indireta (ALLISON et al., 

2008). 

O primeiro fotossensibilizante a ser empregado clinicamente para terapia do câncer foi 

uma mistura solúvel em água de derivados de hematoporfirina chamado (HPD), uma forma 

purificada de porfímero sódico, que mais tarde tornou-se conhecido como Photofrin. Embora 

ele ainda seja o fotossensibilizante mais amplamente empregado, o produto tem algumas 

desvantagens, incluindo uma longa duração de fotossensibilidade na pele e uma absorvência 

relativamente baixa, de 630nm (AGOSTINIS et al., 2011), o que estimulou um grande 

esforço entre os químicos orgânicos para desenvolver novos FS que poderiam, em teoria, ser 

candidatos para mediar TFD. O resultado disso é uma coleção de centenas de compostos 

promissores para uso na TFD no tratamento do câncer (ZHAO; HE, 2010). 

O fotossensibilizador ideal deve possuir um alto coeficiente de extinção, baixa 

toxicidade e alta seletividade, além de disponibilidade comercial na forma química pura, 

baixa toxicidade no escuro, mas forte fototoxicidade, boa seletividade para células alvo, 

absorção em longos comprimentos de onda, rápida remoção do corpo, e facilidade de 

administração em diferentes formas (HUANG, 2005).  

Houve um considerável interesse em ftalocianinas para uso em TFD, pois induzem a 

sensibilidade à irradiação na faixa de comprimento de onda entre 600-1.200nm, podendo ser 

conjugadas a uma variedade de metais, como alumínio e zinco, aumentando seu tempo de 

vida e melhorando a toxicidade fotodinâmica. A presença de grupos laterais nesses 

fotossensibilizadores pode alterar sua carga eletrostática e solubilidade, afetando, assim, sua 

captação por células eucarióticas. O aumento no grau de sulfonação das ftalocianinas reduz 

progressivamente sua afinidade por bicamadas lipídicas, tornando-as, portanto, menos 

fototóxicas a células de mamíferos. A associação do fotossensibilizador com a bicamada 

lipídica pode ser mais importante do que a quantidade de oxigênio reativo produzido 

(FISHER; MURPHREE; GOMER, 1995; ROKITSKAYA et al., 2000). 

  O transporte da ftalocianina, in vivo, geralmente é realizado por lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL). As LDL, por sua vez, são reconhecidas por receptores presentes na 

membrana plasmática. Quanto maior o número de receptores para LDL, maior é a 

incorporação do fotossensibilizador e, consequentemente, da terapia fotodinâmica. A 

incorporação de fotossensibilizadores é maior em células que apresentam alta taxa de mitose, 

como as tumorais e as endoteliais. O complexo LDL-ftalocianina liga-se a seus receptores de 

membrana plasmática e, então, é internalizado via endocitose. No ambiente intracelular, LDL-

ftalocianina geralmente se encontra, além da membrana plasmática, em lisosomos e 
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mitocôndria (FISHER; MURPHREE; GOMER, 1995; MARTINS; ALMEIDA; 

LARANJINHA, 2004). 

Entretanto, essas ftalocianinas (ZnPc e AlPHCl) são insolúveis em água ou solventes 

biologicamente compatíveis, e devem ser administradas in vivo por meio de sistemas de 

distribuição (NUNES et al., 2004). 

Outros fatores favoráveis à utilização dessa ftalocianina são de que, quando 

encapsuladas, ocorre um aumento da meia-vida do oxigênio na sua forma triplete, um dos 

agentes do dano celular, além da otimização na interação com o soro de albumina bovina, que 

tem como consequência uma melhora na seletividade dessa ftalocianina à neoplasia, 

considerando-se que o soro de albumina bovina pode carregar a droga para o estroma vascular 

do tumor (NUNES et al., 2004). 

  

 

2.3.3 Mecanismo de fotodestruição 
  

 

 A TFD se caracteriza por fotooxidação celular via prévia sensibilização da célula com 

o FS presente no tecido alvo. Embora muitos desses fotossensibilizadores possam ser 

constituintes naturais dos tecidos, numa primeira etapa do tratamento, eles devem  ser 

introduzidos nos tecidos por administração direta. Em uma segunda etapa, os tecidos 

contendo o fotossensibilizador são submetidos à irradiação com laser, obviamente no 

comprimento de onda máximo de absorção do primeiro. A luz ao interagir com o 

fotossensibilizador o excita. Nesse estado, a meia vida do fotossensibilizador é de poucos 

milionésimos de segundo, tempo suficiente para que ocorra rápida energização do oxigênio 

dissolvido, resultando na produção de espécies reativas de oxigênio ou EROs, tais como 1O2, 

H2O2, OH- e O2
-. Tais espécies quimicamente instáveis, altamente reativas, levam, em geral, 

células eucarióticas à morte. Várias estruturas e organelas celulares podem ser alvos para 

TFD, dentre elas, membrana plasmática, núcleo, mitocôndria, Complexo de Golgi, lisossomos 

e estruturas do citoesqueleto (PAZOS et al., 2003; SCHIEKE, 2004). 

A reação fotodinâmica ocorre pela absorção de luz pelo fotossensibilizante (FS) na 

presença de oxigênio molecular, que passa para um estado excitado denominado singlete e, 

posteriormente, para o estado excitado denominado triplete, podendo ocorrer duas reações. Na 

reação do Tipo 1, o FS triplete interage com o substrato, como membranas celulares, ou com 

moléculas, transferindo um próton ou um elétron para originar radicais iônicos e catiônicos 
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respectivamente, os quais podem futuramente reagir com oxigênio,  produzindo espécies 

reativas do mesmo. Na reação do Tipo 2, o FS triplete transfere energia diretamente para o 

oxigênio molecular, originando sua forma excitada denominada singlete. Ambas as reações 

podem ocorrer simultaneamente e a relação entre os processos é dependente do tipo de FS 

usado, da concentração do substrato e do oxigênio (CASTANO et al., 2005).  

 

 

2.4  Morte celular, Necrose e Apoptose 
 

 

 Morte celular programada (MCP) é um processo fisiológico geneticamente regulado, 

central no desenvolvimento e homeostase de organismos multi e unicelulares (STELLER 

1995; JACOBSON et al. 1997; VAUX; KORSMEYER, 1999; MEIER et al. 2000). Assim 

que ocorreu o reconhecimento de que os organismos são constituídos de células, foi 

descoberta que a morte celular poderia ser parte importante da vida. Primeiramente observada 

durante a metamorfose dos anfíbios, a morte celular normal foi logo descoberta no 

desenvolvimento de muitos tecidos, tanto de invertebrados como vertebrados (MIGNOTTE; 

VAYSSIERE, 1998). Hoje, a morte celular é reconhecida como evento notório e essencial, 

tanto em células normais dos organismos, quanto em processos patofisiológicos, os quais 

podem acarretar doenças (LEMASTERS, 2005).  

 O termo morte celular programada foi usado para descrever a morte celular que ocorre 

em lugares e tempos previsíveis durante o desenvolvimento, enfatizando que as mortes são de 

alguma forma programadas durante o plano de desenvolvimento do organismo (MIGNOTTE; 

VAYSSIERE, 1998). Subsequentemente, ficou determinado que o processo de morte celular é 

o principal mecanismo de controle do número de células (diferenciação, embriogênese, 

envelhecimento e metamorfose), agindo também no mecanismo de defesa ao remover células 

indesejadas e até mesmo potencialmente perigosas para o organismo, e na prevenção de 

diversas doenças, incluindo cardiomiopatia e cânceres (MIGNOTTE; VAYSSIERE, 1998; 

KLYONSKY; EMR, 2000; GUIMARÃES; LINDEN, 2000; CANDAL et al., 2005). Em 

alguns casos, ocorre a degradação de uma célula inteira. Outras vezes, tal fato ocorre em 

escala subcelular sob condições de falta de alimento, na qual a célula necessita degradar 

proteínas não essenciais e certas organelas para reciclar esses compostos reutilizando-os no 

citosol (KLYONSKY; EMR, 2000).  



 
 
 

27 
 

 O interesse no processo de morte celular começou a crescer rapidamente por volta de 

1990, quando ocorreu uma mudança na descrição de "a célula morre e é substituída",  por um 

novo ponto de vista que diz "a morte celular não é um incidente da vida, mas sim um 

importante e altamente controlado elemento da existência". Assim, mudando a ênfase, a morte 

celular passou a ser reconhecida como um evento biológico interessante (LOCKSHIN; 

ZAKERI, 2001).  

 Kerr et al. (1972 apud GUIMARÃES; LINDEN, 2000), realizaram experimentos 

ultraestruturais clássicos, os quais forneceram evidências de que as células sofrem ao menos 

dois tipos distintos de morte celular: o primeiro conhecido como necrose e um segundo 

denominado apoptose. Tal trabalho provocou interesse na morte celular programada, primeiro 

porque forneceu um objeto visível (perfil apoptótico) para ser consistentemente enfocado em 

estudos experimentais prévios, em relação ao desaparecimento de células mortas e, num 

segundo aspecto, forneceu evidências para os eventos controlados, que justificam a definição 

operacional de "programada".  

 Na última década, a apoptose tem atraído grande interesse científico e progressos 

significativos têm sido alcançados na compreensão do controle de fatores de sobrevivência e 

morte celular, assim como, eventos intracelulares associados com o "suicídio" celular. 

Entretanto, evidências morfológicas e bioquímicas sugerem que a morte celular programada 

não está confinada à apoptose e à necrose. Em inúmeros sistemas biológicos, o suicídio 

celular tem mostrado o envolvimento de um compartimento lisossomal autofágico. Desta 

forma, a morte celular associada à autofagia tem sido observada em fungos Dictyostelium 

discoideum, durante indução de estresse nutricional; estágios fisiológicos de 

desenvolvimento, como a metamorfose em insetos; embriogênese em mamíferos com 

regressão de membranas interdigitais, e em adultos, principalmente no intestino, glândulas 

mamárias e folículos ovarianos (BURSCH et al., 2000).  

 As implicações clínicas sobre o entendimento da morte programada são significativas: 

componentes que identificam o programa de transdução do sinal de MCP são potenciais alvos 

ao desenvolvimento de drogas e novas terapias, que possam ativar o programa de morte 

celular, ajudando, assim, na erradicação de patógenos por antibioticoterapia. 

 Mariante et al. (2003) observou que peróxido de hidrogênio (H2O2) induziu ativação 

de caspases e  mecanismo de morte celular programada em T. foetus. Os autores relatam que: 

(1) H2O2 levou a perda de motilidade e induziu a morte celular; (2) os protozoários mortos 

exibiram algumas características semelhantes àquelas encontradas durante a morte celular de 

outros organismos; (3) uma proteína “caspase-like” parece ser ativada durante esse processo 
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de morte celular. Propuseram que, apesar de T. foetus não apresentar mitocôndria ou nenhuma 

via de morte célular conhecida, é provável que possua algum mecanismo de morte celular. T. 

foetus exibiu alterações morfológicas e fisiológicas em resposta ao tratamento com H2O2. 

Juntos, esses resultados sugerem que uma via de morte celular com a participação de pelo 

menos um membro da família das caspases, pode existir em organismos amitocondriais, como 

os tricomonadíneos. O hidrogenossomo tem importante função na resposta oxidativa em 

tricomonadíneos e é um candidato para participar desse evento (MARIANTE, 2003).  

 Em organismos amitocondriados como os tricomonadíneos, supõe-se que a maquinaria 

de MCP esteja ausente, porém, estudos realizados por Mariante (2006) levaram a propor que a 

existência de tanto mecanismos de morte celular caspase-dependente, quanto mecanismos 

caspase-independente podem estar presentes em tricomonadíneos.   

 O estudo de Da Silva et al. (2007) mostra alterações ultraestruturais no T. foetus após 

TFD, tais como projeções da membrana plasmática, fragmentação nuclear com massas de 

heterocromatina na periferia, proliferação do retículo endoplasmático, intensa vacuolização do 

citoplasma, complexo pelta-axostilar fragmentado e internalização dos flagelos. Esses 

resultados também foram observados por Mariante et al. (2003), após tratamento com H2O2, 

sugerindo que estresse oxidativo induz algum mecanismo de morte celular no protozoário 

estudado. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  
 

 

3.1 Tritrichomonas foetus 
 

 

 Os Tritrichomonas foetus, linhagem K, gentilmente cedidos pelo Dr. Fernando Costa e 

Silva Filho (UFRJ-Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho), foram mantidos em meio 

TYM (DIAMOND, 1957) suplementado com 10% de soro fetal bovino, a pH 6.8, e a 37°C 

em atmosfera de 5% CO2, sendo subcultivados a cada 48 horas. A densidade de protozoários 

foi  padronizada para 1x106 células.mL-1. 

 

 

3.2 Fotossensibilizador 
 

 

 Foi utilizada a alumínio ftalocianina tetrassulfonada (AlPcS4) (Porphyrin Products, 

INC.). A droga foi dissolvida em 0.15M NaCl, tamponada com 0.01M de fosfato (PBS), a pH 

7.2, a 1mM, e estocada a 4°C. Para os experimentos, o corante foi diluído a 10µM e seus 

espectros de absorção lidos em espectrofotômetro (UV-VIS Varian Cary 50).  

 

 

3.3 Incubação dos protozoários com AlPcS4 

 

 

 Amostras de T. foetus (1x106 células.mL-1) foram diluídas e aliquotadas (500µL) em 

12 tubos Eppendorf. Em seguida, 6 tubos contendo protozoários sem tratamento (controle) e 

outros 6 contendo protozoários tratados com AlPcS4 foramensaiados. Os protozoários foram 

incubados por 60 minutos, no escuro, a 37°C, em atmosfera de 5% de CO2. Após esse 

período, as células foram centrifugadas a 850xg (Centrífuga Refrigerada Jouan CR3i), por 10 

minutos a 4°C. Em seguida, o excesso de fotossensibilizador foi aspirado e descartado, e a 

cada tubo foi adicionado 500µL de meio TYM suplementado com 10% de soro fetal bovino. 
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3. 4 Irradiação 
 

 

 O conteúdo de cada Eppendorf foi transferido para cada poço (área = 1,8 cm2) de 

placas de 24 poços, como esquematizado na Figura 2. O conteúdo das placas foi submetido à 

irradiação, no escuro, com LASER semicondutor (Thera Lase – DMC), com meio ativo de 

InGaAlP (λ=685 nm; P=35mW; D.E=4,5 J/cm2; t=3.52s). Após a irradiação, os protozoários 

foram  reincubados a 37°C, em atmosfera de 5% de CO2, por 24 horas. 

 

Figura 2: Desenho esquemático da placa de 24 poços com Tritrichomonas foetus submetidos a 
tratamentos 
 

 

 

 

Nota:           controle;             AlPcS4;                 LASER;                TFD. 

 
 
3.5 Microscopia de fluorescência  
 

 

 Após os procedimentos previamente descritos, os protozoários foram lavados com 

PBS e fixados por 10 minutos em solução de 4% de paraformaldeído feita em tampão PHEM. 

Em seguida, foram lavados com PBS e incubados com 0.03µM de 4´,6-diamidino-2-

phenilindol, dihidrocloreto (DAPI) (Molecular Probes, Eugene, USA), por 10 minutos. 

Alternadamente, os protozoários foram fixados em solução de 4% de paraformaldeído 

contendo 1:100 de Triton X-100. Após cada um dos procedimentos de fixação, os 

protozoários foram lavados, no escuro, com tampão PHEM, incubados ou não com 1:100 de 

rodamina-faloidina, lavados uma vez mais, e montados entre lâmina / lamínula com n-propil-

galato. Observações foram realizadas em microscópio de fluorescência Leica DMLB e as 

imagens foram capturadas via Câmera de vídeo digital Leica DFC 300FX.  
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3.6 Extração e análise do DNA (Método do DNAzol; GIBCO/BRL) 
 

 

 Com objetivo de avaliar a ação da TFD no DNA, os protozoários (cerca de 107 

células.mL-1) foram lisados (tampão usado p/SDS-PAGE) em tubo de Eppendorf. 

Centrifugados a 9.400xg, a 4oC (Centrífuga Refrigerada Jouan CR3i) e, posteriormente, 

transferido o sobrenadante (viscoso) para outro tubo de Eppendorff bem limpo. Foram 

acrescentados 0.5 mL de etanol (100% PA) para precipitar o DNA e incubados por 3 minutos 

(temperatura ambiente) até formação de bandas. Centrifugados a 1.500xg, por 3 min e 

separados pellet e sobrenadante. O pellet foi então lavado com etanol puro e frio, duas vezes. 

Centrifugados novamente a 1.500xg, por 5 min e, após, inverter o tubo e deixar secar ao ar. O 

pellet foi dissolvido com 100µL de NaOH 8mM e neutralizador. A amostra foi corrida em gel 

de agarose a 1% corada com brometo de etídio (5μg/mL ). O gel foi observado em 

Transiluminador UV 302nm (modelo T26M - BioAgency) acoplado com Fotodocumentador 

(Gel Logic 100 Imaging System - Kodak®) 

 

 

3.7 Avaliação de açúcares de superfície utilizando lectinas fluorescentes 
 

 

 Após os procedimentos previamente descritos, os protozoários (106 células.mL) foram  

lavados 3x em PBS/BSA (5mg/mL) e o sedimento ressuspenso em 1mL PBS/BSA. Uma 

alíquota de 15μL da suspensão celular foi retirada e colocada em uma lâmina. Secada a lâmina a 

37ºC e fixada em metanol. Após fixação, adicionou-se 15μL da lectina fluorescente na 

concentração de 40μg/mL. Incubada em câmara úmida à temperatura ambiente por 30 minutos. 

Lavada em imersão 3x com PBS pH 7,2. Secada em temperatura ambiente e montada lâmina / 

lamínula com n-propil-galato. Foram utilizadas as lectinas Concanavalina A (Con-A), Dolichos 

biflorus (DBA), Arachis hypogaea (PNA), Glycine max (SBA) e Triticum vulgaris (WGA) que 

identificam resíduos de α-D-Manose e α-D-Glicose, α-N-acetylgalactosamina, β-galactose(1-

3)galNAc, N-acetylgalactosamina, N-Acetyl glucosamina e Ácido N-acetil Neuramínico 

(NeuNAc - Ácido Siálico) respectivamente. Observações foram realizadas em microscópio de 

fluorescência Leica DMLB e as imagens foram capturadas via Câmera de vídeo digital Leica 

DFC 300FX 

.3.8 Microscopia eletrônica de varreduta (MEV)  
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 T. foetus incubados com AlPcS4 e depois irradiados foram colocados para aderir sobre 

os nanotubos de carbono fornecidos gentilmente pelo INPE. Após 1 hora, foram fixados em 

2,5% de glutaraldeído e 4% de paraformaldeído em PBS. Desidratados em soluções 

crescentes de acetona (30%, 50%,70%,95%,100%) por 10 minutos cada. 

 A secagem foi realizada com solução 1:1 de acetona: hexamethydisilazame (HMDS) 

por 30 minutos e secagem completa com HDMS puro. Realizada uma deposição fina de ouro 

e as amostras foram examinadas no microscópio SEM Zeiss EVOMA10. 

 

 

3.9 Microscopia de Fluorescência (Lipídio – PKH26) 
 

 

 As amostras VACNT foram esterilizadas durante 24 horas sob radiação UV em placas 

de cultura de 24 poços. A suspensão contendo T. foetus (1x106 células.mL) após tratamento 

ou não com TFD, foram colocados em cada poço após o período de incubação (1hora, a 37 °C 

em atmosfera de 5% CO2). T. foetus aderidos ao VACNT foram incubados (5 minutos) com 

10 μL de corante fluorescente PKH26 (MINI26-1KT Sigma Aldrich Inc.), específico para 

lípidos de membrana. Após, 100 μL de soro de bovino fetal (FBS) foi adicionada e incubou-se 

novamente durante 1 min. As observações foram realizadas no microscópio de fluorescência 

Leica DMLB e as imagens foram capturadas através câmera de vídeo digital Leica DFC 

300FX. 

 

 

3.10 Avaliação de proteínas totais 
 

 

 A fim de avaliar alterações na expressão de proteínas em T. foetus antes e após os 

procedimentos descritos anteriormente, foram estabelecidos os seguintes protocolos: 

 Solubilização de proteínas: T. foetus (1x106 células.mL-1) foram suspensas em PBS pH 

7,2, sonicadas em um Processador Ultrasônico (Z412619 - Aldrich) por 3x30seg 

seguidos de centrifugação (500xg por 15 min, 4ºC). O precipitado e o sobrenadante 

foram separados para análises posteriores. 
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 Determinação de Proteínas: A concentração de proteínas totais no precipitado e 

sobrenadante obtidos foi analisada pelo equipamento Qubit® 2.0 Fluorometer utilizando 

kit fornecido pelo fabricante (Qubit® Protein Assay Kit).   

 Eletroforese em Gel de Poliacrilamida: SDS-PAGE foi corrido em gel a 10%, e cerca de 

45μg de proteína do precipitado e/ou do sobrenadante foi aplicado. O material foi 

ressuspenso em tampão contendo 2-mercaptoethanol, fervido e aplicado no gel. O 

marcador de peso molecular BlueRanger® Prestained Markers (Pierce Biotechnoogy, 

Inc.) foi  utilizado para avaliar o peso molecular das bandas de proteínas. Após corrida, o 

gel foi corado com Coomassie Brilliant Blue R em 50% de TCA (Ácido TricloroAcético) 

e descorado com 10% de ácido acético. 

 

 O gel foi observado em Transiluminador - luz branca (modelo T26M - BioAgency) 

acoplado com Fotodocumentador (Gel Logic 100 Imaging System - Kodak®). 
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4 RESULTADOS 

 

 

Para estudar o comportamento do DNA, após a ação da TFD no protozoário T. foetus, 

utilizou-se a sonda fluorescente 4´,6-diamidino-2-phenilindol, dihidrocloreto (DAPI). 

Podemos observar na figura 3, alterações morfológicas no núcleo de T. foetus após TFD 

(figura 3 G e H) em comparação aos protozoários não tratados (grupo controle - figura 3A). 

Demonstramos também que somente o fotossensibilizante alumínio ftalocianina 

tetrasulfonada (AlPcS4) utilizado (figura 3C e D) e somente a aplicação do laser de AsGaAl 

685nm 4,5J/cm2 (figura 3E e F) não interferiram na morfologia nuclear. O grupo no qual os 

protozoários foram incubados com o fotossensibilizante e após irradiados, apresentou 

alterações morfológicas significativas (figura 3G e H), com características apoptóticas. Esses 

resultados confirmam o estudo de Da Silva et al., 2007. 
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Figura 3: Fotomicrografia do protozoário parasita Tritrichomonas foetus sem tratamentos (controle A 
e B), incubados somente com ftalocianina AlPcS4 (C e D), submetidos à irradiação laser (E e F) e 
aqueles que foram submetidos à Terapia Fotodinâmica (G e H) marcados com sonda fluorescente 
DAPI. 
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Podemos observar que não ocorreram alterações nos grupos controle, ftalocianina e 

laser. No grupo TFD, observamos alterações na morfologia do núcleo com características 

apoptóticas X1000. 
  

A fim de verificar danos ao DNA de T. foetus, foi realizada a extração e análise foi 

executada em gel de agarose a 1%. A figura 4 demonstra que o DNA de T. foetus após TFD 

(coluna B) está alterado comparado ao controle (sem tratamento TFD) (coluna A). Esses 

dados confirmam as observações com o marcador fluorescente DAPI (figura 3G e H) 

demonstrando alterações na morfologia nuclear com características apoptóticas. 

 
 
Figura 4: Gel de agarose (1%) contendo DNA de T. foetus antes (coluna A) e após TFD (coluna 
B).marcador de peso molecular (coluna C) 
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Na literatura, demonstrou-se que os açúcares de superfície estão envolvidos no 

mecanismo de adesão do protozoário (BONILHA, et al., 1995), sendo que nesse estudo, 

realizou-se a análise da expressão de açúcares antes e após a TFD. Essas análises foram feitas 

utilizando lectina fluorescentes e analisadas por meio do microscópio de epifluorescência 

modelo Leica DMLB e as imagens capturadas via Câmera de vídeo digital Leica DFC 300FX 

(figura 5). 
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Figura 5: Microscopia de fluorescência avaliando a expressão de açúcares de superfície antes (A, C, E, 
G e I) e após TFD (B, D, H, e J). Lectinas ConA (A e B); PNA (C e D); DBA (E e F); SBA (G e H) e 
WGA (I e J). x1000. 
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Lectina Açúcar 
Concanavalina A (ConA) α-D-mannose, α-D-glucose 
Arachis hypogaea (PNA) Gal-β(1-3)-GalNAc. 
Dolichos biflorus (DBA) N-acetyl-α-D-galactosaminyl 
Glycine max (SBA) N-acetyl-D-galactosamine. 
Triticum vulgaris (WGA) N-acetyl-β-D-glucosamine 

 

 

Os resultados da figura 5 demonstram que não houve alteração na expressão dos 

açúcares no protozoário parasita T. foetus antes e após a aplicação da TFD. Glicoconjugados 

são distribuídos em diferentes compartimentos celulares. Processos biológicos como 

interações intercelulares, transportes intracelulares e reconhecimento celular envolvem a 

participação de glicoconjugados.  

 

Por meio de MEV analisou-se o comportamento de T. foetus antes e após a TFD, 

sendo que, antes, a TFD constatou-se que o protozoário parasita T. foetus adere aos VACNT, 

mostrado pelas (setas) projeções (lamelipódios) 6A na região anterior do protozoário. Na 

figura 6B podemos notar que a adesão segue o flagelo recorrente (membrana ondulante) do 

protozoário. Após a TFD, figura 6C e 5D evidencia-se alterações na superfície do protozoário 

(6C) e liberação de vesículas (6D - cabeça de seta) que alteraram a disposição dos nanotubos 

de carbono.  
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Figura 6: Fotomicrografia eletrônica de varredura da interação do protozoário parasita T. foetus com 
superfície de titânio recoberta com nanotubos de VACNT alinhados verticalmente antes (A e B) e 
após (C e D) TFD. Seta - filopódios aderidos aos VACNT. Cabeça de seta - vesículas liberadas pelo T. 
foetus após TFD. 
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A figura 7 demonstra os lipídeos por meio do marcador fluorescente PKH26 com 

intuito de caracterizar essas vesículas. No grupo controle (T. foetus sem aplicação da TFD) 

observa-se (figura 7A) uma maior concentração de vesículas no interior do protozoário. Após 

TFD (figura 7B), essas vesículas migram para a periferia, confirmando os dados obtidos com 

o MEV (figura 6).  
 
Figura 7: Microscopia Óptica de Fluorescência utilizando marcador PKH26. x1000. A – T. foetus sem 
tratamento;  B – T. foetus após tratamento da TFD. 

 
 

 

A figura 8 apresenta a análise de expressão de proteínas totais do protozoário antes e 

após TFD, demonstrando assim que houve liberação de maior quantidade de proteínas após 

TFD (figura 8 PDTs) em relação ao controle. Quando analisamos o material protéico em gel 

de poliacrilamida (SDS-PAGE) constatamos que houve a expressão significativa de uma 

proteína de aproximadamente 65kDa. 
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Figura 8: Análises de expressão de proteínas totais do protozoário antes e após TFD. CTRp – 
precipitado controle; CTRs – sobrenadante controle; controle; PDTp – precipitado pós TFD; PDTs – 
sobrenadante pós TFD. Coluna A – padrão de peso molecular; Coluna B – sobrenadante pós TFD; 
Coluna C – sobrenadante controle. 

 
(* não houve resultados significativa entre os grupos controle e com a aplicação da TFD). 
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5 DISCUSSÃO  

 

 

O mecanismo celular pelo qual T. foetus coloniza superfícies mucosas não está bem 

definido. Há  necessidade de estudo, para melhor compreensão dos efeitos patogênicos desse 

parasita para delinear a relação parasita-hospedeiro. Sendo assim, o presente estudo visa à 

compreensão do mecanismo de morte por apoptose, com suas alterações na morfologia 

nuclear comparado ao controle (sem tratamento TFD). Atuando na fragmentação do DNA, 

como demonstrado na figura (3 G e H), apresenta características apoptóticas. De acordo com 

o estudo de Singh et al., (2004) a infecção com a T. foetus leva à morte celular por apoptose 

de células epiteliais vaginais bovinas (BVECs) em cultura. As análises de citometria PW 

foram usadas para detectar apoptóse nuclear de condensação de DNA, fragmentação e 

alterações na membrana plasmática de assimetria em células hospedeiras por apoptose em 

resposta à infecção por T. foetus. Além disso, a ativação da caspase-3 e inibição da morte 

celular por inibidores caspase indicam que estão envolvidos na apoptose BVEC. 

Mariante et al., (2003) observaram que o peróxido de hidrogênio (H2O2) induz a 

ativação de caspases e um mecanismo de morte celular programada em T. foetus. Relatando 

que: (1) H2O2 levou a perda de motilidade e induziu a morte celular; (2) os protozoários 

mortos exibiram algumas características semelhantes àquelas encontradas durante a morte 

celular de outros organismos; (3) uma proteína “caspase-like” parece ser ativada durante esse 

processo de morte celular. Propondo que, apesar de T. foetus não apresentar mitocôndria ou 

nenhuma via de morte celular conhecida, é provável que possua algum mecanismo de morte 

celular. T. foetus exibiu alterações morfológicas e fisiológicas em resposta ao tratamento com 

H2O2. Juntos, esses resultados sugerem que uma via de morte celular com a participação de 

pelo menos um membro da família das caspases, pode existir em organismos amitocondriais, 

como os tricomonadíneos. O hidrogenossomo tem uma importante função na resposta 

oxidativa em tricomonadíneos e é um candidato para participar desse evento (MARIANTE, 

2006). 

No estudo de Singh et al., (2004) as adesinas e cisteína proteínases na superfície do T. 

foetus estão diretamente envolvidos na interação parasita com células hospedeiras. Cisteíno 

proteinases solúveis ou associados à superfície de T. foetus estão mais envolvidos na 

citotoxicidade. Essas proteínas induzem a apoptose em células epiteliais vaginais de bovinos 

(BVECs), que sugere que esse mecanismo de morte celular pode estar envolvido na 

patogênese desses protozoários. Apoptose ou morte celular autofágica após TFD em T. foetus 
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facilita a liberação de conteúdo lisossomal (demonstrado na figura 7) aumentando ainda mais 

a sua patogenia. Na última década, a apoptose tem atraído grande interesse científico. Em 

muitos sistemas biológicos, o suicídio celular mostrou o envolvimento de um compartimento 

lisossomal autofágico (PELLEGRIN; LEITE, 2003). 

Estudo demonstra que para o mecanismo de adesão do protozoário, os açúcares de 

superfícies estão presentes na superfície de células epiteliais (LÓPEZ et al., 2000). Por outro 

lado, lectinas conjugadas com fluorocromos ou complexadas com ouro coloidal reagem com 

resíduos de D-GlcNAc, N-acetil-D-galactosamina, ácido siálico, D-manose, D-glucose, L-

fucose e D-galactose, presentes na superfície do protozoário (BONILHA et al., 1995; 

BENCHIMOL; BERNARDINO, 2002). Em conjunto, tais dados parecem indicar que, ao 

menos in vitro, tanto lectinas quanto oligosacarídeos da superfície de T. foetus estariam 

envolvidos no reconhecimento e na adesão do parasita de células hospedeiras. Como 

apresentado na figura 5, a análise da expressão de açúcares antes e após a TFD não apresentou 

alteração na expressão dos açúcares no protozoário parasita T. foetus. 

Lobo et al., (2011) analisaram a adesão em superfície hidrofílica de VACNT eficaz e 

com uma funcionalidade simples, usando plasma de oxigênio, que mimetiza componentes 

estruturais da MEC. Utilizando o mesmo filme de superfície hidrofílica VACNT. Esse estudo 

analisou a adesão do protozoário e o mecanismo de reconhecimento de proteínas específicas, 

de acordo com a viabilidade do protozoário.  

Os estudos de Machado et al., (2011) demonstram que a mobilidade de filmes 

VACNT pode apresentar um padrão de adesão excepcional para o T. foetus, resultados 

obtidos por meio do MEV . 

Analisando o material de expressão de proteínas do protozoário antes e após TFD, 

temos a expressão significativa de uma proteína de aproximadamente 65kDa, como 

demonstrado na figura 8. Comparado com os outros estudos, a proteína AP65 em T. vaginalis 

destaca pela adesina que é enzima de organelas hidrogenossoma, envolvidas na geração de 

energia. Embora complexo e multifatorial, o processo de adesão em T vaginalis em humanos 

pela célula epitelial vaginal é mediada em parte pela AP65, uma proteína de superfície, que 

desempenha  papel importante na adesão (GARCIA et al., 2003). 

Nesse estudo foi possível identificar a proteína de 65kDa que confirma os dados do 

estudo de González et al., (2006), sendo encontrada a mesma proteína de aproximadamente 

65kDa, a cisteína proteinase (CP) de 65 kDa; CP65, que se liga à superfície de células HeLa e 

está envolvida no T. vaginalis com danos celulares; a CP 65 kDa que degrada o colágeno IV e 
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fibronectina, mas não a laminina ou hemoglobina, que é imunogênica em pacientes com 

tricomoníase. 

Indo de acordo com o estudo Ashwini et al., 2005, a interação do T. vaginalis com 

células epiteliais vaginais (VEC), é uma etapa preparatória para a infecção e mediada em 

parte pela proteína de superfície de destaque AP65. A T. foetus, adere mal a (VEC) humana. 

Estabelece assim, um sistema de transfecção para a expressão heteróloga do AP65 T. 

vaginalis em T. foetus, como uma abordagem alternativa para confirmar a função da adesina 

para esse fator de virulência. 

Como apresentado nesse estudo, o protozoário parasita Tritrichomonas foetus sugere 

que existe um mecanismo de morte celular induzida pela TFD via lisossomal. Esse mesmo 

mecanismo funciona como um processo de sinalização evidenciando o mecanismo altruísta 

desse protozoário. O protozoário ao ativar o mecanismo de morte celular, libera um conteúdo 

proteico (demonstrado na figura 8 cisteíno proteinase de 65kDa) por meio de vesículas 

lipídicas. Essas vesículas em contato com a superfície do hospedeiro, induzirão a morte dessas 

células favorecendo a patogenia do protozoário parasita.  

Sendo assim, esse processo auxilia na degradação de lâmina basal, fato demonstrado 

na figura 5, com alteração da distribuição dos nanotubos de carbono, que mimetizam as 

dimensões dos componentes estruturais da matriz extracelular, promovendo interações com 

proteínas responsáveis pela adesão celular. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 

Os resultados desse estudo demonstram que a TFD atua na fragmentação do DNA do 

protozoário parasita T. foetus, com alterações da morfologia nuclear e apresenta 

características apoptóticas, comparados ao controle (sem tratamento). 

 

Não houve alteração na expressão dos açúcares no protozoário parasita T. foetus antes 

e após a aplicação da TFD. Glicoconjugados são distribuídos em diferentes compartimentos 

celulares. Processos biológicos como interações intercelulares, transportes intracelulares e 

reconhecimento celular envolvem a participação de glicoconjugados. 

 

Constatou-se também que o protozoário parasita T. foetus após a TFD, adere-se 

fortemente ao nanotubo de carbono e apresenta a expressão significativa de uma proteína de 

aproximadamente 65kDa, quando analisado o material proteico em gel de poliacrilamida 

(SDS-PAGE). Este mesmo mecanismo induz a liberação de protease que leva à destruição da 

lâmina basal, o que favorece o processo de patogênese. Essa liberação é para o meio 

extracelular com mecanismo de ativação e sinalização celular via lisossomal, confirmado por 

meio da microscopia de fluorescência (PKH26). 
 

 
Demonstrou-se que esse mesmo mecanismo funciona com um processo de sinalização 

evidenciando o mecanismo altruísta desse protozoário, que  ao ativar o mecanismo de morte 

celular, libera um conteúdo proteico (aqui demonstrado ser um cisteíno proteinase de 65kDa) 

por meio de vesículas lipídicas. Essas vesículas em contato com a superfície do hospedeiro 

induzirão a morte das células, favorecendo a patogenia do protozoário parasita. Vale ressaltar 

também que todo esse processo auxilia na degradação da lâmina basal, fato este demonstrado 

por meio da alteração da distribuição dos nanotubos de carbono, que mimetizam as dimensões 

dos componentes estruturais da matriz extracelular, promovendo interações com proteínas 

responsáveis pela adesão celular. 
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