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Essas frações isoladas fornecem
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de novas formas arnastigotas.

As formas sangui

do para o trato digestivo de um invertebrado (
riginarn
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formas

epimastigotas, que também

cam por divisão binária.

Na região posterior

tivo, há o aparecimento de formas tripomastigo
clicas, .incapazes de divisão, que através das

tornIdio, deixadas sobre o vertebrado, infestam

deiro, transformando-se dentro da célula novam
gotas, reiniciando o ciclo.

No entanto, esse

não está totalmente esclarecido, não sendo tão
to o exposto.

Por exemplo, entre a diferencia

mas amastigotas para tripomastigotas sangulcol

corram formas epimastigotas intermediárias (in

Deve-se ressaltar ainda a variação morfológica

formastripomastigotas sangulcolas, provavelme

cruzi no laboratório, torna-o, juntamente com outra
cies de tripanossomos um sistema interessante para
ção em estudos de diferenciação celular.

Foram

dos alguns sistemas que permitem a interconversão d
tes formas celulares desse protozoário (in NEWTON.
BAKER, 1973).

Entretanto, de todas as transformaçõ

tas a diferenciação em cultura de formas epimastigo

formas tripomastigotas metaciclicas é ainda. o sistem
fácil de ser controlado.

Algumas vantagens desse

seriam a fácil distinção morfoló9ica entre as duas
acima referidas, a possibilidade de separá-las

fis

e o fato de que essa transformação ocorre em meio
e isento de outras células.

No entanto, há uma sér

ficuldades amplamente conhecidas e o~scutidas, mas
cil solução.

As mais evidentes podem ser resumidas
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c) ausência de sinais conhecidos para a diferen

. si.tema.

Embora sejam conhecidos alguns sinais e

algumas etapas de transformação morfogenética
panossomos, corno temperatura para
KIRCHNER, 1963) e

~
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conorhini
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sição de aminoácidos do meio de cultura em ~ d
SON, 1968) e de uréia para

~

mega (STElNERT,

pouco ainda se conhece a esse respeito.

No ca
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cuja cepa foi isolada em 1956, parece não have

fisicamente

ta adequada do protozoário ao tratamento com u

las

liquido
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Essa variabilidade

série de di-

obtida com culturas estabelecidas s?gere que,

dif!

postas especificas do protozoário aos fatores
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a influência de outros, internos, que somados,p

nas relações hospedeiro-parasita.

Nessa primeira eta

curou-se caracterizar diferenças no conteúdo de
tos na superfície celular de algumas formas de

~

carb

cru

mastigotas, tripomastigotas metacíclicas e tripomast

sanguícolas) pela ação de concanavalina A (que intera
determinados monossacarídios) ,além de se isolar e

c

rizar parcialmente um complexo glicoproteico extraído
formas epimastigotas.

Essas Íormas podem ser obtidas

.ente e na ausência de qualquer outra forma do
rio.
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A correlação entre a interação das cêlulas com

vali na A e o complexo glicoproteico foi sugerida por
cias circunstanciais.
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o intuito de localizar os temas abo

nesse trabalho num contexto mais geral, essa introduç
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