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Os micro-organismos usam várias vias para se comunicar dentro de 
suas próprias populações e com seus ambientes externos, o que possibilita 
equilibrar a taxa de crescimento e de transmissão. Evidências recentes 
sugerem que diversos protozoários secretam vesículas extracelulares para o 
estabelecimento da infecção em seu hospedeiro e manipulação da resposta 
imune. Já foram caracterizados muitos dos componentes das vesículas 
extracelulares secretadas pelo Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença 
de Chagas. Pequenas moléculas de RNA (tRNAs, rRNAs, snRNAs e mRNAs) 
são encontradas nas vesículas e transferidas para as células hospedeiras. 
Além disso, também foi demonstrada a presença de uma grande quantidade de 
proteínas ribossomais e proteínas que se ligam a DNA no secretoma de T. 
cruzi. Destaca-se o fato que o conteúdo das vesículas secretadas difere de 
acordo com a forma evolutiva do parasito e condições do meio, como escassez 
de nutrientes e microambiente de citocinas. No presente projeto, 
demonstramos, por microscopia de fluorescência, que há fusão das 
membranas das vesículas com a membrana plasmática da célula hospedeira 
(macrófagos murinos J774.A1), resultando em diminuição do crescimento 
celular, o que ficou mais evidente quando as células hospedeiras foram 
incubadas com as vesículas liberadas pelas formas epimastigotas. O uso de 
benznidazol (droga tripanocida) ou colchicina (inibidor do transporte de 
vesículas) preveniu a redução acentuada da proliferação celular. A análise 
molecular do material genético dessas vesículas por PCR permitiu a 
identificação de sequências do DNA mitocondrial (kDNA) do T. cruzi, o qual é 
transferido para o genoma da célula hospedeira, com possibilidade de 
influenciar o funcionamento de genes. Investigações mais detalhadas sobre as 
vesículas secretadas pelo T. cruzi são cruciais para a identificação de 

moléculas aptas a serem utilizadas na terapia contra a doença de Chagas. 
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