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1. RESUMO 

O Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado, causador da doença de 

Chagas. Durante o seu ciclo biológico o T. cruzi apresenta uma alta capacidade de 

adaptação ambiental, pois vive em diferentes hospedeiros em cada etapa do seu ciclo 

de vida. Entretanto os mecanismos que medeiam estas adaptações ainda não são 

bem conhecidos e se postula que dependem da disponibilidade de nutrientes e da 

presença de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Um dos principais 

mecanismos envolvidos no controle do estado energético de células eucariotas ocorre 

por meio da proteína quinase ativada pelo aumento de AMP (AMPK), que fosforila 

diferentes substratos modificando o metabolismo para produzir energia em estados 

de carência nutricional. A AMPK é um heterotrímero formado por duas subunidades 

reguladoras (β e γ) e uma subunidade catalítica (α). Já foi mostrado que a ativação da 

AMPK de Trypanosoma brucei é capaz de induzir a diferenciação da forma replicativa 

à forma quiescente e que esta ativação está relacionada à indução de autofagia. 

Genes que codificam proteínas homólogas a AMPK estão presentes em T. cruzi, mas 

o seu papel ainda não é conhecido neste parasita. Neste trabalho investigamos o 

papel da TcAMPK em T. cruzi enquanto proteína sinalizadora como já descrito em 

outros eucariotos. Ensaios in silico mostraram conservação estrutural e de 

composição de aminoácidos das subunidades da TcAMPK com outros organismos. A 

alça catalítica das subunidades α1 e α2 são conservadas, porém a TcAMPKα1 exibe 

uma treonina na posição correspondente a serina 172, aminoácido fosforilável 

responsável pela ativação da proteína em eucariotos superiores. Utilizando um 

anticorpo específico para estas fosforilações verificamos que a enzima nas formas 

epimastigotas se fosforila gradativamente nas primeiras 24 horas quando os parasitas 

são inoculados em meio rico onde a concentração de ATP intracelular não variou. A 

fosforilação também foi detectada na subunidade α1 em fusão com mNeonGreen 

confirmando se tratar da AMPK. A fosforilação mostrou ser dependente da presença 

de espécies reativas de oxigênio e independente da presença de glicose no meio. Em 

meio privado de todos os nutrientes, ocorreu fosforilação simultaneamente ao 

decréscimo de ATP. Neste caso a fosforilação foi inibida pelo Composto C 

(Dosomorfina), potente inibidor da AMPK de diversos organismos. Em meio pobre a 

dosomorfina causou perda de viabilidade e os parasitas sofreram uma mudança 
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morfológica, exibindo um formato esférico e sem flagelo similar à forma amastigota. A 

adição de nutrientes como glicose, prolina e ácido glutâmico diminuíram o decréscimo 

de ATP mesmo na presença do Composto C favorecendo a sobrevivência dos 

epimastigotas e não afetaram a fosforilação da AMPK. Várias tentativas de se obter 

parasitas depletados tanto na subunidade α1 como α2 foram infrutíferas sugerindo 

que a atividade da AMPK seja essencial para o crescimento do parasita. Assim, 

concluímos que a AMPK em T. cruzi é ativada continuamente e essa fosforilação é 

modulada pelos níveis de ATP e em diferentes condições de crescimento.  

 

Palavras-chaves: AMPK, T. cruzi, fosforilação, ATP, Composto C. 
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2. ABSTRACT 

Trypanosoma cruzi is a flagellated protozoan that causes Chagas disease. 

During its biological cycle, it has a high capacity for environmental adaptation, as it 

lives in different hosts at each stage of its life cycle. However, the mechanisms that 

control these adaptations are not yet well known and it is postulated that they depend 

on the availability of nutrients, which results in different signaling mechanisms leading 

to energy production in states of nutritional deficiency. Adenosine monophosphate 

kinase (AMPK) is a heterotrimer formed by two subunits (β and γ) and a catalytic 

subunit (α). It has been shown that AMPK activation of Trypanosoma brucei is capable 

of inducing differentiation of replicative forms.  Genes encoding proteins homologous 

to AMPK are also present in T. cruzi, and their role is still poorly characterized in this 

parasite. In this work, we investigated the role of AMPK in T. cruzi by examining its 

phosphorylation under different situation. We performed in silico tests to estimate the 

structural conservation and amino acid composition of the TcAMPK subunits with other 

organisms. T. cruzi were found to contain two catalytic subunits, TcAMPK α1 and α2 

with a high degree of conservation in the catalytic loop. Only TcAMPKα1 showed a 

typical phosphorylatable serine (Ser 172). In contrast, TcAMPKα2 has at the same 

position a serine residue. In parasites maintained in rich medium both chains were 

found phosphorylated. We observed that glucose levels did not affect TcAMPKα1 and 

α2 phosphorylation. A band recognized by the same anti-phospho-172 was recognized 

with the expected size when the -1 chain was tagged with mNeonGreen-Myc protein. 

The presence of Compound C (Dorsomorphin), an inhibitor of AMPK of different 

organisms, inhibited growth of epimastigotes but did not cause dephosphorylation of 

TcAMPK. However, we noticed that the parasites in a nutrient-poor environment, in 

which ATP levels decreased, the presence of this inhibitor, did not recover the 

phosphorylation of TcAMPKα and the parasites underwent morphological changes, 

exhibiting a spherical and flagella-free format becoming like intracellular amastigotes. 

Addition of nutrients in poor medium in the presence of Compound C restored partially 

the ATP levels favoring the survival of epimastigotes. Several attempts to generated 

parasites lacking either the 1 or 2 chains were unsuccessful, suggesting it’s 

essential role for the parasite.
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3. INTRODUÇÃO 

3.1.  T. cruzi e a doença de Chagas 

A Doença de Chagas, também conhecida como Tripanossomíase Americana, 

é uma doença tropical causada pelo protozoário intracelular Trypanosoma cruzi que 

afeta cerca de 7 milhões da população mundial, principalmente na América Latina (1), 

estando presente em menor prevalência na América do Norte, Europa e Ásia em 

decorrência de fluxos migratórios (2). 

A via de transmissão deste parasita ocorre através do contato das mucosas ou 

descontinuidades da pele com as excretas do Triatomíneo infectado durante o ato de 

hematofagia (3)(1). Esporadicamente a transmissão pode acontecer por transfusão 

sanguínea, transplante de órgãos, transmissão congênita, acidentes laboratoriais e 

via oral (4)(5). A sintomatologia é variável e dependente da cepa de T. cruzi, resposta 

imunológica do hospedeiro e da fase de curso da doença. A doença é dividida em 

duas fases: fase aguda com duração média de 8 a 12 semanas, caracterizada pela 

circulação de parasitos no sangue, sintomatologia inespecífica e um maior potencial 

de transmissão para os hospedeiros invertebrados e vertebrados; e fase crônica com 

duração variável entre 10 e 30 anos, caracterizada pela ausência de sintomas na 

maioria dos casos (fase indeterminada). O acometimento clínico acontece em cerca 

de 30% dos indivíduos com quadros de alterações cardíacas, digestivas e/ou 

neurológicas, principais características da doença Chagas (6)(1).  

O ciclo biológico do T. cruzi é heteroxênico, com um grande grau de 

complexidade, envolvendo hospedeiros vertebrados (mamíferos) e invertebrados 

(vetores triatomíneos) com formas parasitárias específicas para cada fase do ciclo. O 

parasita apresenta 4 formas principais: epimastigota e tripomastigota-metacíclico, 

encontrados no inseto vetor e amastigota e tripomastigota sanguíneos, encontrados 

nos hospedeiros mamíferos (Figura 1) (3). 
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Figura 1. Ciclo biológico do Trypanosoma cruzi. Os tripomastigotas obtidos durante o repasto 
sanguíneo se diferenciam intestino dos triatomíneos nas formas epimastigotas. No reto do vetor, os 
epimastigotas se diferenciam em tripomastigotas metacíclicos. Durante o ato de hematofagia, os 
tripomastigotas metacíclicos invadem a célula do hospedeiro mamífero onde se diferenciam em 
amastigotas. Os amastigotas podem invadir novas células ou se diferenciarem em tripomastigotas 
sanguíneos, que ao romper a célula, podem propagar a infecção no hospedeiro ou infectar um vetor 
triatomíneo. Fonte: Moretti e colaboradores,2019(7). 

 

Epimastigotas são as formas replicativas encontradas no intestino posterior do 

hospedeiro invertebrado triatomíneo. Possuem forma fusiforme flagelada, com cerca 

de 20 a 40 µm de comprimento e com cinetoplasto, que é o DNA mitocondrial, anterior 

ao núcleo (8). No intestino médio do triatomíneo, os epimastigotas se diferenciam em 

tripomastigotas-metacíclicos em resposta ao estresse nutricional, pH e temperatura 

(9). Os tripomastigotas são formas flageladas não-replicativas e infectivas, 

encontradas no intestino posterior, urina e fezes do barbeiro, assim como nas células 

e sangue do hospedeiro mamífero. Estes parasitas possuem forma alongada com 25 

µm de comprimento, e cinetoplasto posterior ao núcleo (8). 

No hospedeiro mamífero as formas tripomastigotas metacíclicas e sanguíneas, 

ao invadir a célula, permanecem em um compartimento intracelular denominado de 

vacúolo parasitóforo onde assumem progressivamente a forma de amastigotas (8). 

As amastigotas são formas esféricas, aflageladas, replicativas que podem se 



 

3 

 

diferenciar em tripomastigotas sanguíneos. Podem ser gerados a partir de 

tripomastigotas liberados por células e neste caso infectam novas células  (7). 

O tratamento da doença de Chagas é feito com a administração das drogas 

Nifurtimox e Benznidazol, fármacos com melhor eficácia na fase aguda quando o 

parasito se encontra na corrente sanguínea, atuando na redução da parasitemia e 

mortalidade da doença. Estas drogas podem gerar, no entanto, efeitos citotóxicos 

(6)(1), desencadeando efeitos colaterais, como dermatites e neuropatia (6). Até o 

momento, não há vacina nem tratamento totalmente eficaz para a doença de Chagas, 

fazendo-se assim, necessário a identificação de novos candidatos a vacinas e alvos 

quimioterápicos. 

 

3.2. Sinalização via Serina/Treonina quinases em Trypanosoma 

 

O Trypanosoma cruzi possui um complexo ciclo de vida com diferentes formas 

que se distinguem tanto morfologicamente quanto intracelularmente. A diferenciação 

entre as formas ocorre em resposta ao ambiente que o parasita se encontra, por meio 

da ativação de vias de transdução de sinais (10) tendo como um dos componentes 

enzimas da família das serina/treonina quinases, atuantes em diversos processos 

intracelulares (11). Fosforilação de proteínas é, assim, um mecanismo essencial na 

regulação de vias metabólicas e no controle do ciclo de divisão celular no T. cruzi (12).  

As proteínas quinases, mediadores dos processos celulares são classificadas 

pelo tipo de aminoácido fosforilado na proteína alvo. São divididas em duas grandes 

famílias: serina/treonina quinases e tirosina quinases, sendo esta última menos 

presente em tripanossomatídeos. Existem proteínas quinases de histidina, mais 

comuns nos procariotos. Em tripanossomatídeos as quinases possuem diversas 

funções, entre elas o importante papel na regulação pós-transcricional de genes, 

processo chave no controle da expressão gênica nestes organismos (11)(13). Esses 

processos regulatórios ocorrem com a transferência do fosfato da molécula de ATP 

(ou GTP) para diferentes substratos proteicos e não proteicos(14). , A fosforilação 

regula as funções das proteínas ao induzir mudanças conformacionais e 

interrompendo ou criando superfícies de interação proteína-proteína. As proteínas 



 

4 

 

quinases reconhecem seus substratos e transferem o grupo fosfato para aminoácidos 

em sequências únicas nos substratos levando a uma grande especificidade o que é 

relevante para a sua função sinalizadora (15). 

Orr e colaboradores mostraram que a inibição de proteínas serina/treonina fosfatases 

(PPI), do T. cruzi pela adição de Caliculina A, um  inibidor de proteínas fosfatases, e 

portanto um composto que mantém os substratos em estado fosforilado foi capaz de 

interromper a replicação celular, levando à alterações morfológicas nos epimastigotas, 

que apresentaram irregularidade na estabilidade dos microtúbulos e consequente 

parada na citocinese (16). Tais achados exemplificam a importância da fosforilação 

de proteínas no ciclo celular desses parasitas. A fosforilação e desfosforilação de s 

resíduos de serina/treonina podem ainda estar induzindo a metaciclogênese pela 

ativação do controle das respostas celulares adaptativas (17), modulando a 

proliferação e diferenciação dos epimastigotas (18). 

Existem cerca de 180 serina/treonina quinases identificadas em 

Tripanossomatídeos, entre elas o grupo AMP-dependentes, representando por cerca 

de 13 proteínas em T. cruzi e que inclui a quinase ativada por AMP (AMPK) que é 

uma enzima que controla diversas funções em organismos eucariotos (11). 

 

3.3. AMPK, subtipos e atividade 

 

As células necessitam equilibrar o consumo e a geração de energia. Um dos 

sensores metabólicos que detectam alterações nos níveis de energia são as proteínas 

quinases ativadas por AMP (AMPK). Estas proteínas fazem parte da família 

serina/treonina quinases que geralmente são ativadas quando os níveis de ATP 

diminuem relativos aos níveis de AMP e ADP (19)(20). A AMPK coordena de maneira 

indireta a proliferação celular, autofagia, metabolismo de lipídios e glicose e a 

transcrição em diversos organismos sendo ativada em condições de baixa energia 

(21). 

A AMPK é um heterotrímero formado por uma subunidade catalítica 

(subunidade α) e duas subunidades reguladoras (subunidades β e γ), podendo formar 

até 12 combinações diferentes gerando complexos com funções específicas em 
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diferentes tecidos humanos (22). A ativação da proteína quinase ocorre 

principalmente quando há baixos níveis de ATP relativo aos níveis de ADP e AMP. 

Neste cenário, o AMP e ADP livres ligam-se diretamente à subunidade reguladora γ, 

ocasionando uma mudança conformacional da subunidade α, modificando a 

exposição da treonina 172 (Thr172) que pode ser autofosforilada ou fosforilada por 

outras serina/treonina quinases (20). Embora esta via de ativação seja a principal, 

outros fatores como inibidores da glicólise, inibidores atuando no metabolismo 

mitocondrial, agentes mitógenicos e transportadores de cálcio, também podem ativar 

direta ou indiretamente a AMPK (23). Em alguns tipos de células eucariotas a ativação 

da AMPK pode ocorrer pela diminuição da concentração de glicose, sem alteração 

dos índices de AMP/ATP e ADP/ATP (24). 

 A ativação da AMPK culmina em uma série de eventos de sinalização que 

permitem a célula conservar energia inibindo processos que envolvem gasto 

energético como a síntese proteica, através da inibição do complexo mTOR (alvo da 

rapamicina em mamíferos) (25). Ao mesmo tempo, promove vias catabólicas 

alternativas para geração de ATP e restauração do balanço energético, como ativação 

da oxidação de ácidos graxos e autofagia. Em resumo, a AMPK atua promovendo 

inibição de processos anabólicos e ativação de processos catabólicos (22)(26) (Figura 

2). 

Diversos compostos foram descritos como inibidores ou ativadores indiretos da 

atividade da AMPK em mamíferos (27) dentre eles: as biguanidinas como a 

metformina e AICAR (ribonucleotídeo 5-aminoimidazol-4-carboxamida) que ativam a 

fosforilação da AMPKα, levando à inibição da gliconeogênese e aumento da captação 

de glicose (28). Já a Dosomorfina (Composto C) é usualmente utilizada como um 

potente inibidor da fosforilação da subunidade α da AMPK (29). 

 



 

6 

 

 

 

Figura 2. Via de sinalização da Quinase ativada por AMP. Diferentes condições levam a fosforilação e 
ativação da AMPK. Uma vez ativada, essa quinase leva à inibição de vias anabólicas e ativação de 
vias catabólicas. 

 

Em condições em que há escassez de nutrientes, o que leva ao decréscimo 

dos níveis de ATP, a AMPK é ativada promovendo a inibição do crescimento e da 

replicação celular. Ao mesmo tempo aumenta o catabolismo de carboidratos e lipídeos 

por um lado, e induz autofagia para gerar substratos para a célula por outro (22). A 

inibição do crescimento ocorre pela fosforilação de diferentes substratos que resultam 

na inibição da atividade do complexo 1 com atividade de proteína quinase conhecido 

como mecanistic Target of Rapamycin (mTORC1)  que é responsável por promover a 

síntese proteica (30). A AMPK fosforila e ativa o fator TSC2 (Tuberous sclerosis 

complex 2), um inibidor da mTORC1. Fosforila igualmente o fator Raptor (proteína 

reguladora de mTOR) necessário para a formação do complexo mTORC1 ativo 

causando a sua dissociação. mTORC1 é responsável também pela fosforilação e 

inibição da proteína AMBRA1 (Activating molecule in BECN1-regulated autophagy 

protein 1) que ativa a cascata de ubiquitinação da via autofágica e causa estabilização 

da proteína quinase ULK1 (Serine/threonine-protein kinase involved in autophagy in 

response to starvation), inibindo a fosforilação dos seus substratos (31). A diminuição 

de atividade da mTOR1C leva também a uma redução nos níveis de fosforilação da 
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proteína quinase S6K1 (Ribosomal protein S6 kinase 1) e da proteína de ligação ao 

fator de tradução 4 (eIF4BP). A primeira quando fosforilada e ativada, fosforila a 

proteína ribossomal S6 e a segunda quando fosforilada deixa de se associar ao eIF4 

possibilitando ocorrer a síntese proteica (32). Desta maneira, a AMPK causa a inibição 

da síntese proteica via inibição do mTORc1. 

O aumento do metabolismo promovido pela ativação da AMPK em células de 

mamífero se dá pela elevada absorção de glicose como consequência do aumento da 

síntese e incorporação de transportadores na membrana (33). Ao mesmo tempo a 

AMPK promove a ativação da glicólise e inibição da síntese de glicogênio pela 

fosforilação da 6-fosfofruto-2-quinase e da frutose 2,6-bifosfatase 3 e inibição da 

enzima glicogênio sintetase (34). Em paralelo, fosforila a acetil-CoA carboxilase 

causando a inibição da síntese de ácidos graxos e aumento da β-oxidação. A AMPK 

também fosforila a 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA redutase, limitando a síntese de 

isoprenóides e colesterol. 

 

3.4. AMPK em Trypanosoma brucei 

 

Poucos trabalhos existem sobre a caracterização e função da AMPK em 

tripanossomatídeos. Em 2009, o trabalho de Clemmens (35) mostrou que a presença 

desta proteína quinase em T. brucei é necessária para a expressão de proteínas de 

superfície glicosiladas quando as células são mantidas em condições de baixa 

concentração de glicose (0,5 mM). No mesmo trabalho, foi mostrado que a AMPK tem 

uma localização nos glicossomos, organela semelhante aos peroxissomos em 

tripanossomatídeos onde ocorre a glicólise (36). 

Mais recentemente, foi mostrado que em T. brucei dois genes codificam a 

subunidade AMPKα (TbAMPKα1 de 81 kDa e TbAMPKα2 de 71 kDa), um para a 

subunidade γ (TbAMPKγ de 55 kDa) e um para β (TbAMPKβ de 35kDa) (37). Ambas 

as subunidades α catalíticas tem uma alça de ativação com sequência bastante 

conservada e similar a sequência da AMPK de mamíferos, onde ocorre a fosforilação 

do resíduo de treonina 172. No mesmo trabalho (37), também foi mostrado que a 

adição de um composto análogo ao AMP (8-pCPT-2’-O-Me-5’-AMP), que se liga na 
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subunidade regulatória γ, induz a fosforilação da Thr172 da TbAMPKα1 levando a 

diferenciação da forma replicativa sanguínea (slender) à forma quiescente (stumpy), 

reduzindo assim o crescimento celular via inibição do complexo TOR4 neste parasita 

(37), e que o tratamento com o inibidor da AMPK (Composto C, ou dosomorfina) 

diminuiu a fosforilação, favorecendo a proliferação parasitária. Em estudos de 

interferência de RNA (RNAi), o grupo coordenado pelo Dr. Mottram mostrou que a 

depleção da cadeia α1 da AMPK em T. brucei não afeta o crescimento dos parasitas 

tanto em condições normais de cultura como na infectividade de camundongos. já a 

subunidade AMPKα2 só teve efeito em culturas prolongadas (38).  

Recentemente, foi verificado que a depleção da subunidade γ da AMPK não 

impede a ocorrência da autofagia, mesmo havendo uma diminuição dos níveis de ATP 

(39). Propõe-se que neste caso a autofagia seria somente induzida pela falta de 

aminoácidos através de uma das TOR quinases do parasita. A autofagia vem sendo 

descrita em tripanossomatídeos como um mecanismo que regula a sobrevivência ou 

em resposta a falta de nutrientes (39). Os tripanossomatídeos apresentam duas 

proteínas com semelhança a ATG8 e duas a ATG4. Em T. brucei foi verificado que o 

carenciamento de nutrientes induz o processo autofágico levando a morte do parasita 

dependente de ATG8.1 e ATG8.2 (40) e que este processo está associado a 

acidificação de organelas denominadas ácido-calcissomos (41). O processo de 

autofagia, no entanto não é essencial para proliferação dos parasitas (42) ocorrendo 

também na fase estacionárias de crescimento (43). Interessantemente, a autofagia 

induzida por carenciamento de nutrientes foi revertida pela adição de histidina (43). 

No entanto, os mecanismos que levam a indução da autofagia nestes parasitas não 

são bem conhecidos. 

 

3.5. AMPK em Trypanosoma cruzi 

 

O T. cruzi possui 5 genes que codificam para AMPKs. Dois genes codificam a 

subunidade α (TCDM_01142 α1–82kDa e TCDM_06510 α2 –72kDa), dois para a 

subunidade β (TCDM_08343 β1 - 34 kDa e BCY84_07934 β2 - 34 kDa) e um gene 

para subunidade γ (TCDM_03640 γ – 73,2 kDa).  Em infecção por T. cruzi em modelo 



 

9 

 

animal diabético tratado com metformina já foi descrito uma redução na carga 

parasitária, entretanto não foi verificado um possível papel da AMPK neste processo 

(44). 

A diferenciação entre formas proliferativas (epimastigotas) e infectivas 

(tripomastigotas-metacíclicas) denominada metaciclogênese ocorre principalmente 

quando há falta de nutrientes, alteração de pH e aumento da densidade populacional 

durante a fase estacionária de crescimento, sendo também estimulada pelo AMP 

cíclico e adenilatociclase (45). A metaciclogênese na cepa DM28c in vitro é induzida 

em condições quimicamente definidas com a incubação dos epimastigotas em 

solução salina tamponada na presença de glicose e poucos aminoácidos, que 

mimetizam o ambiente encontrado dentro do vetor (46)(45). Neste processo, foi 

verificado que ocorre indução de autofagia (47). De fato, os tripomastigotas passam a 

um estado não replicativo onde a transcrição e a síntese proteica são também 

diminuídas (10).  

No início da metaciclogênese, o epimastigota passa por diversas alterações 

morfológicas como remodelação da cromatina, diminuição do volume de endossomos 

que estocam proteínas e outros componentes chamados de reservossomos, aumento 

do volume dos corpos lipídicos, assim como alterações genéticas e bioquímicas (45). 

A fosforilação promovida por proteínas quinases é um dos processos bioquímicos 

essenciais durante a metaciclogênese. No entanto, peptídeos fosforilados 

correspondentes a região de ativação da AMPKα1 e AMPKα2 da cepa Dm28c do T. 

cruzi nos epimastigotas estão igualmente presentes em epimastigotas não induzidos 

ou induzidos a fazer metaciclogênese bem como em formas intermediárias e em 

tripomastigotas-metacíclicos (48). Sendo assim, não se sabe se a AMPK poderia estar 

regulando o processo de diferenciação, sobrevivência e resposta aos diferentes 

ambientes nutricionais em que o T. cruzi é exposto durante o seu ciclo biológico (49). 

Até o momento não foi descrita para o T. cruzi uma função da AMPK e quais 

os seus níveis de expressão e atividade nas diferentes formas do parasito, assim 

como estrutura gênica. Deste modo, se faz necessária a utilização de novas 

ferramentas para preencher essas lacunas, como a técnica de CRISPR/Cas9, já 

utilizada com sucesso por nosso grupo (50)(51). 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo geral: 

Caracterizar e averiguar o estado da AMPK em T. cruzi sob diferentes 

condições nutricionais.  

4.2. Objetivos específicos: 

1) Realizar análises in silico das subunidades da AMPK de T. cruzi em 

comparativo às subunidades de T. brucei. 

2) Avaliar o grau de fosforilação das subunidades catalíticas ao longo do 

crescimento do T. cruzi em resposta a diferentes estresses nutricionais. 

3) Estimar os efeitos da inibição da AMPK por dosomorfina no crescimento, 

morfologia e viabilidade do T. cruzi. 

4) Gerar antissoros de coelhas contra a TcAMPKα1 e TcAMPKα2 utilizando 

peptídeos sintéticos.  

5) Elucidar a importância da fosforilação da AMPK através da geração de 

epimastigotas nocautes, mutantes e etiquetados as proteínas TcAMPKα1 e 

TcAMPKα2 utilizando o sistema CRISPR/Cas9. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Análise in silico e modelagem molecular 

As sequências de Trypanosoma brucei (Tb927.10.5310 e Tb927.3.4560), 

Trypanosoma cruzi (TCDM_01142 e TCDM_06510) foram obtidas no banco de dados 

Tritryp DB (tritrypdb.org) e de levedura (SNF1) no GenBank. Para alinhamento das 

proteínas e análise por cladograma foram utilizados o software Geneious Prime 

(versão 2019.1.1) e o servidor ClustalOmega (www.ebi.ac.uk/Tools/®/clustalo/), 

respectivamente. A modelagem da estrutura das proteínas foi realizada utilizando o 

servidor Swiss-Model (swissmodel.expasy.org/) a partir de modelo pré-existente 

correspondente à AMPK humana seguida pela visualização e combinação estrutural 

no software Chimera (versão 1.11.2). Para predição de estrutura secundária 

utilizamos o servidor CFSSP (http://www.biogem.org/tool/chou-fasman/). 

 

5.2. Parasitos 

Neste trabalho, foram utilizados os parasitos das cepas Dm28c, 

Dm28cCas9GFP (SOUZA-MELO, dados não publicados), Ycas9GFP (50) e 

Dm28cT7Cas9 (SOUZA-MELO, dados não publicados). Culturas da forma 

epimastigota foram mantidas em fase logarítmica de crescimento, com densidade 

celular entre 1 e 2 x 107 parasitos/mL, em meio contendo Liver Infusion Tryptose (LIT), 

suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino – SFB  (52)(53). 

Os epimastigotas foram inoculados em fase logarítmica de crescimento (1 a 2 

x 107e mantidas nos diferentes meios à 28ºC. O número de parasitas foi determinado 

por contagens em câmara de Neubauer após diluição 1/10 em PBS 1X. 

5.3. Extração de DNA genômico 

As formas epimastigotas em fase logarítmica de crescimento foram submetidas 

à centrifugação e ressuspensas em tampão TELT (50 mM Tris-HCl, pH 8,0, 62,5 mM 
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EDTA, pH 9,0, 2,5 M LiCl2, 4% (v/v) Triton X-100). Após incubação em temperatura 

ambiente por 5 minutos, foi adicionado o mesmo volume de fenol/clorofórmio/álcool-

isoamílico (ThermoFisher Scientific). A fase aquosa foi separada por centrifugação, 

adicionado etanol 100%, gelado, o tubo misturado por inversão e incubado no gelo 

por 10 minutos. Após centrifugação a 10000 x g por 10 minutos, o precipitado foi 

lavado com etanol 70% gelado e seco por centrifugação a vácuo. O precipitado de 

DNA foi ressuspenso utilizando tampão TE (10 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA) 

contendo RNase a 10 μg/mL e incubado à 37°C por 15 minutos. 

5.4. Primers utilizados 

Os oligonucleotídeos utilizados neste projeto para genotipagem, geração de 

proteínas recombinantes e nocaute e etiquetagem utilizando o sistema CRISPR/Cas9 

estão descritos na Tabela 1. 

 

TABELA 1: Primers utilizados durante o projeto para genotipagem dos parasitas, 

geração de proteínas recombinantes e utilização do sistema CRISPR/Cas 9. 

 

Oligonucleotídeo SEQUÊNCIA 5’-3’ Metodologia 

Tcmit-10 CCATATATTGTTGCATTATT Genotipagem 

Tcmit-21 TTGTAATAGGAGTCATGTTT Genotipagem 

Alpha1NtNde

I 

GCCATATGAGTCAGAAGTTTGGC

CCCTAC 

Recombinantes 

Alpha1RevXh

oI 

GCCTCGAGCTACGGATGACGCAT

CACTTGCTCC 

Recombinantes 

Alpha2NtNde

I 

GCCATATGCATTCCAGGCGGGAT

GTTG 

Recombinantes 

Alpha2RevXh

oI 

GCCTCGAGTCACGCATTATCTCG

GATCTGAGG 

Recombinantes 

Donorα1stop

DM 

 

TTGTCATCTGTCTTTCGGGATGG

CTGTTTCTTGGCTGATATCTAGTGTGGA

ACACCGAACTACGCCTCGCCAGAGGTG 

CRISPR/Cas9 

Donorα1T172

ADM 

 

TTGTCATCTGTCTTTCGGGATGG

CTGTTTCTTGGCTGCTAGCTGTGGAACA

CCGAACTACGCCTCGCCAGAGGTG 

CRISPR/Cas9 

Donorα1T172

AY 

 

TTGTCATCTGTCTTCCGGGATGG

CTGCTTCTTGGCTGCTAGCTGTGGAACA

CCGAACTACGCCTCGCCAGAGGTG 

CRISPR/Cas9 

Donorα1stop

Y 

 

TTGTCATCTGTCTTCCGGGATGG

CTGCTTCTTGGCTGATATCTAGTGTGGA

ACACCGAACTACGCCTCGCCAGAGGTG 

CRISPR/Cas9 

DonorAlpha2

stop 

 

CTTGCCCGAAAGAATCTCCGGAG

CGGCGTAATTGGGCGGATATCAAGAACT

CGCCAAAAATTCATTGTCCTTCATAATG 

CRISPR/Cas9 
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DonorAlpha2

S172A 

 

CTTGCCCGAAAGAATCTCCGGAG

CGGCGTAATTGGGCGATCCACAGCTAGC

CGCCAAAAATTCATTGTCCTTCATAATG

- 

CRISPR/Cas9 

sgRNAAMPKα1

T172Y 

 

GGAGGCCGGAGAATTGTAATACG

ACTCACTATAGGGAGAGCTTCCGGGATG

GCTGCTTCTGTTTTAGAGCTAGAAATAG

CAAG 

CRISPR/Cas9 

sgRNAAMPKα1

T172DM 

 

GGAGGCCGGAGAATTGTAATACG

ACTCACTATAGGGAGAGCTTCCGGGATG

GCTGCTTCTGTTTTAGAGCTAGAAATAG

CAAG 

CRISPR/Cas9 

sgRNAAMPKα2

S172A 

 

GGAGGCCGGAGAATTGTAATACG

ACTCACTATAGGGAGAGATCTCCGGAGC

GGCGTAATTGTTTTAGAGCTAGAAATAG

CAAG 

CRISPR/Cas9 

sRNA_common 

® 

CAGTGGATCCAAAAAAGCACCGA

CTCGGTG 

CRISPR/Cas9 

P1FOWKOAMPK

α1T7Cas9 

TTCTGTTGTTTTCGCGTAAAAGT

CGGATTCGTATAATGCAGACCTGCTGC 

CRISPR/Cas9 

P2REVTAGCAMPKα1T7 

Cas9 

GACTTGGTAGGGGCCAAACTTCTGACTC

ATGGTTCTGGTAGTGGTTCCGG 

CRISPR/Cas9 

P7REVKOAMPK

α1T7Cas9 

TCGCGGCAATAAAAAGCCGGCGT

GACACCCCCGGAACCACTACCAGAACC 

CRISPR/Cas9 

P1FOWKOAMPK

α2T7Cas9 

AAGGAGGAAAAGGAAAGAAAAAA

GGGGGAAGTATAATGCAGACCTGCTGC 

CRISPR/Cas9 

P2REVTAGNAMPKα2T7 

Cas9 

CACAGAGTCAACATCCCGCCTGGAATGC

ATACTACCCGATCCTGATCCAG 

CRISPR/Cas9 

P7REVKOAMPK

α2T7Cas9 

GTGGTGCCTTCGCGCATTCCCTC

CCCTCCTCCGGAACCACTACCAGAACC 

CRISPR/Cas9 

P1FOWKOAMPK

γT7Cas9 

GTTTTTCAACACTCCGTGGACTC

TTCCTGTGTATAATGCAGACCTGCTG 

CRISPR/Cas9 

P7REVKOAMPK

γT7Cas9 

TCACTACACAATGTACCGTCCAC

TCCACCACCGGAACCACTACCAGAACC 

CRISPR/Cas9 

P4FOWTAGCTerAMPKA

γT7 

Cas9 

GCCAACGATAATGACGGCAACGCACAAA

AAGGTTCTGGTAGTGGTTCCGG 

CRISPR/Cas9 

P5REVTAGCTerAMPKA

γT7 

Cas9 

TCACTACACAATGTACCGTCCACTCCAC

CACCAATTTGAGAGACCTGTGC 

CRISPR/Cas9 

5’SgRNAAMPK

α1T7Cas9 

GAAATTAATACGACTCACTATAG

GACTCTGACCGTGGCAAACAGGTTTTAG

AGCTAGAAATAGC 

CRISPR/Cas9 

3`SgRNAAMPK

α1T7Cas9 

 

GAAATTAATACGACTCACTATAG

GGTCCACTCTGAAGAAAAACAGTTTTAG

AGCTAGAAATAGC 

CRISPR/Cas9 

5`SgRNAAMPK

α2T7Cas9 

 

GAAATTAATACGACTCACTATAG

GAAAAACGCGAGTGAAAACGGGTTTTAG

AGCTAGAAATAGC 

CRISPR/Cas9 

3`SgRNAAMPK

Aα27Cas9 

 

GAAATTAATACGACTCACTATAG

GTTCACGAACCCGGTAAGGGGGTTTTAG

AGCTAGAAATAGC 

CRISPR/Cas9 

5`SgRNAAMPK

γT7Cas9 

 

GAAATTAATACGACTCACTATAG

GGTGAAATATATCAGGTGGGGGTTTTAG

AGCTAGAAATAGC 

CRISPR/Cas9 

3`SgRNAAMPK

AγT7Cas9 

 

GAAATTAATACGACTCACTATAG

GAACGTGTGAAATGACCACCGGTTTTAG

AGCTAGAAATAGC 

CRISPR/Cas9 
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G00reverseb

ackbone 

 

GCACCGACTCGGTGCCACTTTTT

CAAGTTGATAACGGACTAGCCTTATTTT

AACTTGCTATTTCTAGCTCTAAAAC 

CRISPR/Cas9 

 

 

5.5. Genotipagem das cepas por digestão com AluI 

Para o PCR foram utilizados os primers Tcmit-10 e Tcmit-21 (54), 2 ng de DNA 

genômico, 2.5 μM dNTP, 3.5 mM MgCl2, e 1 U Taq DNA polimerase (Thermo Fisher 

Scientific). Para amplificação utilizamos o programa 94°C por 1 min, seguido por 30 

ciclos (94°C por 30 segundos, 48°C por 2 minutos e 72°C por 2 minutos) e 72°C por 

10 minutos. A cepa Y que é comumente utilizada como controle, que apresentou os 

fragmentos do tamanho esperado (250 pb + 80 pb). 

Para a digestão utilizamos 10 µL do produto de PCR e digerimos com 10 U (1 

μL) da enzima de restrição AluI e 1 µl de tampão. A reação foi incubada à 37ºC por 

16 horas. Os fragmentos obtidos da digestão foram analisados por corrida de 

eletroforese em gel de 6% de poliacrilamida em tampão TAE (EDTA 5Mm, Tris 0,2M 

e ácido acético glacial 0,1M)seguida de coloração em brometo de etídio e revelação 

por exposição direta utilizando o aparelho Odissey C (Li-cor). 

5.6. Western Blotting 

As amostras proteicas foram preparadas adicionando tampão TDB (5 mM KCl, 

80 mM NaCl, 1 mM MgSO4, 20 mM Na2HPO4, pH 7,4, 20 mM glicose, 2% Nonidet P-

40, inibidor de proteases “Complete” sem EDTA 1x [Sigma] e de fosfatases 

PhosSTOP [Sigma]) aos precipitados de parasitas. Após a lise, foi adicionado o 

mesmo volume de tampão de amostra (5X) para eletroforese em gel de SDS-

poliacrilamida (SDS-PAGE) contendo 10% beta-mercaptoetanol. As proteínas foram 

submetidas à eletroforese (10% poliacrilamida) e depois foram transferidas para uma 

membrana de PVDF ou nitrocelulose. As membranas foram coradas com 0,3% de 

Ponceau S em 3% de ácido acético, bloqueadas com 5% de BSA em tampão Tris-HCl 

10 mM pH 7,4 e 0,15 M NaCl (TBS) contendo 0,05% de Tween 20 (TBS-T) por 60 

minutos e incubadas por 16 horas com o anticorpo monoclonal de coelho anti-fosfo-

AMPKα1 (Thr172) 1/1.000, que detecta a fosforilação da treonina 172 (Cell Signaling). 
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Como controles endógenos utilizamos anti-aldolase de coelho 1/5.000 (55) e anti-

eIf5A de coelho 1/5.000 (56). 

 Posteriormente foram incubadas com anti-IgG de coelho conjugado a um 

corante fluorescente (IRDye) 1/10.000 por 60 minutos e reveladas por exposição 

direta utilizando o aparelho Odissey C (Li-cor). 

5.7. Desproteinização por ácido perclórico e determinação dos níveis 

de glicose 

Os sobrenadantes das culturas de epimastigotas em meio LIT foram coletados 

após remoção dos parasitas por centrifugação a 2000 g por 5 minutos e adicionado 1 

M de ácido perclórico gelado. Após incubação por 30 minutos no gelo as amostras 

foram centrifugadas e os sobrenadantes neutralizados pela adição de 2 M de KOH 

para pH entre 6,5 e 8,0 e os sobrenadantes utilizados para dosagem de glicose com 

o kit “Glucose Go” (Sigma-Aldrich). Para isso, as amostras após desproteinização 

foram pipetadas em placa de 96 poços transparente, adicionado 100 μL do reagente 

do kit e a mistura incubada à 37°C por 30 minutos. A reação foi parada com a adição 

de 12 N de ácido sulfúrico e lida absorbância em 540 nm utilizando o leitor SpectraMax 

M3. 

5.8. Dosagem de ATP intracelular 

Inicialmente, o tampão e o substrato liofilizado do “CellTiter-Glo” (Promega) 

foram equilibrados em temperatura ambiente. O substrato foi então reconstituído 

utilizando o tampão do kit e misturado por inversão até obter uma solução homogênea. 

Para os experimentos utilizamos placa de 96 poços branca com fundo plano. 

Foram adicionados 180 µL por poço  tanto para os poços correspondentes ao ensaio 

(meio + 1,5 x 106 parasita + composto), quanto para os poços correspondentes ao 

controle de leitura (somente meio). Nos pontos de leitura do experimento, adicionamos 

45 µL do reagente CellTiter-Glo, a placa foi agitada, e após 10 minutos de incubação 

realizada leitura de luminescência utilizando o leitor SpectraMax M3. 
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5.9.  Ensaio de viabilidade por Citometria de fluxo 

O equivalente a 1 x 106 epimastigotas foram centrifugados (2000 x g por 2 

minutos) e lavados uma vez com PBS. As células foram ressuspensas em PBS e à 

suspensão foi adicionada a solução de 7-aminoactinomicina D (7-AAD, BD), composto 

fluorescente com afinidade pelo DNA. Após 35 minutos, os parasitas foram 

centrifugados novamente, lavados uma vez com PBS e ressuspensos em PBS. Para 

a detecção do DNA marcado, foram lidos 20.000 eventos no citômetro BD 

AccuriTMC6 com filtro de emissão vermelho (650 nm, FL3-A). Foram usados como 

controles parasitos viáveis e parasitos pré-fixados em 50% etanol com adição de 7-

AAD. 

5.10. Imunofluorescência 

Os parasitos foram fixados com 4% de paraformaldeído em PBS por 20 

minutos, imobilizados em lâminas de vidro e permeabilizados com 0,2 % de Triton-

X100 em TBS por 5 minutos. Após a fixação e permeabilização, as células foram 

tratadas com 3% BSA em TBS por 60 minutos e incubadas com o anticorpo 

monoclonal para a proteína FCABP (flagelar calcium-binding protein) (57) e para α-

tubulina (58), por 2 horas, seguido pela incubação com anti-imunoglobulinas (IgG) 

conjugadas com os fluorocromos de Alexa 488 anti-mouse IgG e Alexa 594 anti-rat 

IgG (flagelo) por 60 minutos. As amostras foram adicionalmente incubadas com 2'-[4-

ethoxyphenyl]-5-[4-methyl-1-piperazinyl]-2,5'-bi-1H-benzimidazole 

trihydrochloridetrihydrate (Hoechst dye, Sigma-Aldrich), reagente intercalante de 

DNA, para marcação do núcleo e cinetoplasto dos parasitos. Posteriormente as 

lâminas foram seladas e analisadas por microscopia de fluorescência. Séries Z das 

imagens foram adquiridas com um microscópio Olympus BX61 e uma objetiva de 

abertura 1,4 (100X) utilizando o programa Cell^M (Olympus) e processadas por 

deconvolução com o programa Autoquant 2.2 (Media Cybernetics).  
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5.11.  Conjugação peptídeos AMPKα1 e AMPKα2 à mcKLH para 

imunização 

Os peptídeos correspondentes à AMPKα1 (CTATYHVPNTLSA-NH2) e 

AMPKα2 (CQYQIPPHVSH-NH2) com uma cisteína na porção C-terminal, foram 

sintetizados pela Dra. Maria Aparecida Juliano (UNIFESP). Para a conjugação 

utilizamos o kit “Inject Maleimide Activated mcKLH” (Pierce). O mcKLH, anteriormente 

liofilizado, e os peptídeos sintetizados foram solubilizados em água e diluídos em 

tampão de conjugação do kit 1x. Após incubação de 2 horas, à temperatura ambiente, 

as amostras foram cromatografadas em coluna de dessalinização e as frações 

contendo a proteína conjugada aos peptídeos detectadas pela leitura de absorbância 

em 280 nm utilizando o leitor SpectraMax M3. 

5.12. Imunização 

Para AMPKɑ1 foram realizadas 6 injeções e para AMPKɑ2 5 injeções 

subcutâneas em coelhas da linhagem Nova Zelândia com os peptídeos 

correspondentes a cada proteína conjugados à mcKLH na concentração de 0,2 

mg/mL. Para a primeira injeção foi utilizado adjuvante de Freund completo e para as 

demais imunizações, adjuvante de Freund incompleto (Sigma-Aldrich).  

5.13. Teste dos anticorpos anti-AMPKα1 e AMPKα2 via método de 

Elisa 

Os peptídeos foram dissolvidos em 50% de metanol a 0,5 mg/mL. Desta 

solução, 50 µL foram adicionados por poço de uma placa de 96 poços transparente e 

incubados em estufa de 37oC por uma noite para secagem. Foi adicionado em cada 

poço uma solução de 2% BSA e 3% leite em pó (Molico) em PBS e as placas 

incubadas por 60 minutos à 37°C. Após o bloqueio, os poços foram incubados com 

soro das coelhas imunizadas (anti-TcAMPKα1 e anti-TcAMPKα2) diluídos na solução 

de bloqueio a 37°C por 60 minutos e posteriormente incubados 60 minutos com IgG 

de camundongo conjugado a peroxidase diluído 1:10.000 (Thermo Fisher Scientific). 

Após cada incubação, foram realizadas lavagens utilizando PBS contendo 0,02% 

Tween 20. Os anticorpos ligados foram revelados após incubação de 10 minutos com 
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orto-fenileno diamina 1 mg/mL em tampão citrato-fosfato 50 mM pH 6,0, e a reação 

terminada pela adição de ácido sulfúrico 4 N. Os valores de ligação foram medidos 

pela absorbância em 492 nm utilizando o leitor SpectraMax M3.  

5.14. Clonagem no vetor pET28a 

Para a produção das proteínas recombinantes TcAMPKα1 e TcAMPKα2 

clonamos as regiões codificadoras referentes aos N-terminais de cada proteína em 

vetor de expressão bacteriana pET28a (Merck-Millipore). As regiões codificadoras 

foram amplificadas por PCR utilizando os oligonucleotídeos Alpha1NtNdeI, 

Alpha1RevXhoI, Alpha2NtNdeI e Alpha2RevXhoI com os sítios de restrições NdeI e 

XhoI (Thermo Fisher Scientific) para ambas as proteínas. Os fragmentos de PCR 

foram purificados utilizando o kit QIAquick PCR Purification (QIAGEN), inseridos no 

vetor PCR2.1 (Thermo Fisher Scientific) e utilizados para transformar bactérias 

competentes E. coli DH5α. Os clones contendo os insertos desejados foram 

identificados a partir da seleção de colônias brancas, crescidas na presença de IPTG 

e X-Gal, e a presença do produto de inserção verificada a partir de preparações de 

plasmídeos e digestão com enzimas de restrição. Os fragmentos referentes à 

AMPKα1 e AMPKα2 inseridos no vetor PCR2.1 foram digeridos com XhoI e NdeI e 

purificados após eletroforese em gel de agarose em tampão TAE utilizando o kit 

PureLinkQuick Gel Extraction (Invitrogen). Os fragmentos foram ligados no vetor 

plasmidial pET28a pré-digerido com as mesmas enzimas e os transformantes 

selecionados em meio contendo canamicina. Os plasmídeos dos clones resultantes 

foram purificados e a inserção confirmada por digestão com as enzimas de restrição 

XhoI e NdeI e sequenciamento do DNA. 

5.15. Proteínas recombinantes 

As construções pET28aAMPKα1 e pET28aAMPKα2 foram inseridas em E. coli 

ArticDE3 (ThermoFisher). As bactérias foram inoculadas em meio LB contendo 50 µg 

de canamicina a 37oC e quando atingiram absorbância a 600 nm entre 0,5 e 0,6 foram 

incubadas com 1 mM de IPTG por 16 horas à 12°C. Após este período, as bactérias 

foram coletadas por centrifugação de 15 minutos a 5000 x g e ressuspensas em 5 mL 

PBS contendo PMSF e 0,1 mg/mL de lisozima para cada 1 mL de cultura. Para obter 
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a fração in solúvel foi utilizado o mesmo tampão de lise com a adição de 8 M de ureia. 

As proteínas foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida 10% após 

adição de tampão de amostra e o gel corado com azul de Coomassie R250. 

5.16. Obtenção de parasita nocautes e mutante utilizando o sistema 

CRISPR/Cas9 com transcrição in vitro 

Para elucidar a importância da fosforilação da AMPKα1 e AMPKα2 para o T. 

cruzi utilizamos o sistema CRISPR/Cas9 para obter parasitas com mutação da 

treonina que é fosforilada para uma AMPKα1-T172A e AMPKα2-S172A). Também 

procuramos obter parasitas sem a expressão de cada uma destas subunidades com 

a introdução de um códon de parada no sítio de fosforilação. Inicialmente desenhamos 

os moldes de “DONORs” e sgRNAs utilizando como as sequências da cepa Dm28c, 

anotação de 2014, disponível no depósito Tritryp DB. Os IDs utilizados foram 

TCDM_01142 (AMPKa1), TCDM_06510 (AMPKa2), e da cepa Y. 

Utilizamos os DNAs doadores sintéticos Donorα1stopDM, Donorα1T172ADM, 

Donorα1T172AY, Donorα1stopY, DonorAlpha2stop e DonorAlpha2S172A a 10 nM 

diluídos em água ultrapura. Para os fragmentos de sgRNAs utilizamos os primers 

sgRNAAMPKα1T172Y, sgRNAAMPKα1T172DM, sgRNAAMPKα2S172A e 

sRNA_common_(R). Para as reações em cadeia da polimerase (PCR) realizamos um 

ciclo a 94°C por 30 segundos, seguido por 35 ciclos com temperaturas de 94°C por 

30 segundos, 60°C por 30 segundos e 72°C por 30 segundos, utilizando como molde, 

o DNA do parasita ou plasmídeo pUCScaffold (51). Após a amplificação, realizamos 

a transcrição in vitro do DNA para RNA do produto de PCR utilizando o 

MEGAshortscript T7 Transcription Kit (Thermo Fisher Scientific), segundo as 

recomendações do fabricante. Ao final, o RNA produzido foi precipitado na presença 

de 0,3 M de acetato de sódio, pH 5,2, coletado por centrifugação de 30 min a 10,000 

x g a 4oC e uma lavagem com etanol 70%, seco ao ar e ressuspenso em 50 µL de 

água para 0,8 µg/µL.  

Para transfecção utilizamos epimastigotas da cepa Dm28c ou da cepa Y 

transfectados com o plasmídeo pTREX-Cas9GFP (59) denominados 

Dm28cCas9GFP e YYCas9GFP previamente transfectados e selecionados com 0,2 

mg/mL de Geneticina-G418. Os parasitas em fase exponencial de crescimento foram 



 

20 

 

coletados por centrifugação (2000 x g, 5 min), lavados com PBS e ressuspensos em 

tampão de eletroporação (NaCl 137 mM, Hepes pH 7,0, 21 mM, KCl 5 mM, Na2HPO4 

5,5 mM, e glicose 0,77 mM) para 1 x 107/mL. 0,2 mL da suspensão de parasitas foram 

misturados a 40 µg de DNA doador e 8 µg de sgRNAs em uma cubeta de 0,2 cm e 

pulsados 2 vezes no equipamento Amaxa utilizando o programa 21. Os parasitas 

foram então diluídos em 5 mL de meio LIT contendo 10% FBS. 

5.17. Análise dos parasitas obtidos após seleção 

As formas epimastigotas em fase log de crescimento foram submetidas à 

extração de DNA genômica utilizando o reagente TELT descrito anteriormente. Após 

a extração, amplificamos a região com os primers Alpha1NtNde, Alpha1RevXho, 

Alpha2NtNde e Alpha2RevXho. Os fragmentos de PCR foram purificados utilizando o 

kit QIAquick PCR Purfication (QIAGEN), e digeridos por 16 horas com as enzimas 

EcoRV (códon de parada) e NheI (Mutante), submetidos à corrida por eletroforese em 

gel de agarose 1,5% em tampão TAE. 

5.18. Obtenção de parasita nocautes e etiquetados com 

mNeonGreen utilizando o sistema CRISPR/Cas9 com transcrição in 

vivo 

          Os moldes de doadores e de sgRNAs utilizados foram baseados nas 

sequências da cepa Dm28c, anotação de 2014, disponível no site 

https://tritrypdb.org/tritrypdb. Os IDs utilizados foram TCDM_01142 (AMPKa1), 

TCDM_06510 (AMPKa2), TCDM_03640 (AMPKy). Para amplificação do doador por 

PCR utilizamos os plasmídeos pPOT-BSD-mNeongreen (tag e nocaute) e pPOT-

Hygro-mNeongreen (nocaute) (52). Os primers utilizados foram: P1FOWKO-

AMPKα1T7Cas9, P7REVKOAMPKα1T7Cas9, P1FOWKOAMPK-α2T7Cas9, 

P7REVKOAMPKα2T7- Cas9, P1FOWKOAMPKγT7Cas9, P7REVKOAMPKγT7Cas9. 

A reação foi feita por um ciclo de 94°C por 5 minutos, seguido de 45 ciclos (94°C por 

30 segundos, 65°C por 30 segundos e 72°C por 2 minutos e 15 segundos). Para gerar 

os moldes de transcrição do sgRNA utilizamos os primers: 5’SgRNAAMPKα1T7Cas9, 

3’SgRNAAMPKα1T7Cas9, 5’SgRNAAMPKα2T7Cas9, 3’SgRNAAMPKAα27Cas9, 

5’SgRNAAMPKγT7Cas9, 3’SgRNAAMPKAγT7Cas9 e G00reversebackbone. As 
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reações foram feitas com 1 ciclo de 94°C por 30 segundos, seguido por 35 ciclos 

(94°C por 10 segundos, 60°C por 30 segundos e 72°C por 15 segundos). Os produtos 

de PCR foram fracionados por eletroforese em gel de agarose 1 % em tampão TAE 

contendo brometo de etídeo, as bandas cortadas e os fragmentos purificados com o 

kit BandPrep (ThermoFisher Scientific), precipitados com etanol e ressuspensos em 

água estéril.  

Os epimastigotas Dm28c expressando a RNA polimerase T7 e Cas9. 

(Dm28cT7Cas9) superexpressoras destas enzimas foram ressuspensos em citomix 

(Na2HPO4 200 mM, NaH2PO4 70 mM, KCl 15 mM, Hepes pH 7,3 150 mM, CaCl2 1,5 

M) e após adição do doador e do sgRNA foram submetidos a eletroporação. 

 

5.19. Transfecção e seleção utilizando drogas de resistência 

Foram realizadas transfecções com 2 pulsos em cubeta (Gene 

Pulser/MicroPulser Electroporation Cuvettes, 0,2 cm, Bio-rad), utilizando o Amaxa 

modelo (Nucleofector Technology), com o programa 21. A seleção por droga de 

resistência após 2 dias da transfecção com 25 µg de blasticidina e 200 µg de 

higromicina. 

5.20. Confirmação de parasita nocaute e tag utilizando 

epimastigotas superexpressores da T7 polimerase e Cas9  

Epimastigotas (1x106 /mL) selecionados com as drogas foram analisados no 

citômetro Accuri C6 (BD) com filtro de emissão verde (530 nm, FL-1) em 20.000 

eventos, utilizando parasitas WT e Dm28cT7CAS9 como controles de 

autofluorescência. As amostras proteicas foram preparadas adicionando tampão TDB  

aos precipitados de parasitas. Após a lise, foi adicionado o mesmo volume de tampão 

de amostra (5X) para eletroforese em gel de SDS-poliacrilamida (SDS-PAGE) 

contendo 10% beta-mercaptoetanol. As proteínas foram submetidas à eletroforese 

(10% poliacrilamida) e depois foram transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose. As membranas foram coradas com 0,3% de Ponceau S em 3% de ácido 

acético, bloqueadas com 5% de BSA em tampão Tris-HCl 10 mM pH 7,4 e 0,15 M 

NaCl (TBS) contendo 0,05% de Tween 20 (TBST) por 60 minutos e incubadas por 16 
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horas com o anticorpo de camundongo anti-myc (mAb 10D8) 1/2.500. Como controles 

endógenos utilizamos anti-aldolase de coelho 1/5.000 (in house). Posteriormente 

foram incubadas com anti-IgG de coelho e anti-IgG de camundongo conjugado a um 

corante fluorescente (IRDye) 1/10.000 por 60 minutos e reveladas por exposição 

direta utilizando o aparelho Odissey C (Li-cor). 

5.21. Análise estatística  

       Para análise estatística utilizamos 2way ANOVA, seguido pelo pós-teste 

Bonferroni e para o cálculo do EC50 utilizamos a análise de Row means with SD or 

SEM, Normalize e Non linear regression (curve fit) disponíveis no programa GraphPad 

Prism versão 6.01. Todos os experimentos foram realizados em triplicata 

experimental.   
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. A AMPK é conservada entre os tripanossomatídeos 

 

A AMPK é um heterotrímero formado por 3 subunidades α, β e γ, sendo a 

subunidade α detentora do domínio quinase com função catalítica. Em T. brucei, as 

sequências das subunidades α1 e α2 possuem em seu sítio de ativação o aminoácido 

fosforilável treonina na posição 172. Nos alinhamentos das sequências das 

subunidades α da AMPK de T. brucei (Tb), Saccharomyces cerevisiae (SNF1) e T. 

cruzi (Tc), verificamos uma conservação de aproximadamente 52% entre as AMPKα1 

e α2 de Tb e Tc e 32% com a de S. cerevisiae. A região de maior conservação 

encontrada é a do sítio catalítico. No caso do T. cruzi, a TcAMPKα2 possui uma 

substituição da treonina 172 (Thr172) por um resíduo de serina (Figura 3A).  

Uma modelagem tridimensional estrutural baseadas nos modelos pré-

existentes das AMPKs humanas revelou diferenças nas conformações das duas 

subunidades α (Figuras 3B e 3C). As diferenças podem ser devido a composição dos 

aminoácidos, sendo sugestivo existir funções distintas para cada subunidade como 

proposto por Hardie (20), que relata que as diferentes combinações representam 

complexos funcionalmente distintos correspondendo a substratos e/ou com 

localizações subcelulares distintas (20). A análise filogenética (Figura 3D) mostra uma 

clusterização das subunidades α, β e γ da AMPK de T. brucei e T. cruzi indicando 

similaridade nas sequências agrupadas neste grupo de organismos. 
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Figura 3. Análise in silico das subunidades α1 e α2 da proteína quinase AMPK. Alinhamento das 
proteínas homólogas à AMPK, SNF1 (S. cerevisiae), TbAMPKa1 e TbAMPKa2 (T. brucei), TcMPKa1 e 
TcAMPKa2 (T. cruzi), mostrando o loop de ativação evidenciado pelo retângulo. (A). Modelagem da 
AMPKα1 de T. cruzi com a região de ativação em rosa e a treonina fosforilável em verde claro (GMQE 
0.17, QMEAN -2.76 e similaridade 48,51%) (B). Modelagem da AMPKα2 de T. cruzi com a região de 
ativação em rosa e a serina fosforilável em verde claro (GMQE 0.24, QMEAN -3.71 e similaridade 

45,34%)( (C). Cladograma das diferentes subunidades da AMPK em T. brucei e T. cruzi. Foi realizada 

a predição da sequência inteira das diferentes subunidades utilizando a ferramenta ClustalW2 (D). 
 

A seguir, comparamos as estruturas das subunidades α1 e α2 da AMPK de T. 

cruzi e T. brucei. Nas análises por alinhamento de aminoácidos, constatamos que há 

cerca de 52% de conservação entre as AMPKα1 e AMPKα2 em ambos 

tripanossomatídeos. Ao realizar as combinações estruturais das proteínas obtidas a 
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partir de modelos pré-existente utilizando o programa Swiss model, observamos uma 

sobreposição da cadeia principal entre as subunidades, porém as regiões da alça 

contendo a treonina 166 e se mostraram em posições distintas (Figura 4A), sugerindo 

diferenças entre estes dois organismos. Uma melhor sobreposição estrutural ocorreu 

nos modelos para a subunidade α2 de T. cruzi e T. brucei (Figura 4B), sendo possível 

notar a mesma localização estrutural do loop catalítico com a treonina 165 de T. brucei 

e treonina 166 T. cruzi (correspondentes à treonina 172 de mamífero). 

Apesar de apresentarem cerca de 52% de aminoácidos idênticos (sequência 

em azul nas figuras 3C e D), exceto pela folha-beta na porção C-terminal de T. cruzi 

inexistente na sequência de T. brucei (Figura 3D), a diferença para as combinações 

entre as estruturas pode ocorrer devido aos aminoácidos similares. Sendo assim, 

realizamos análise por predição de estrutura secundária (figuras 4C e D) utilizando a 

ferramenta online CFSSP. As subunidades α2 de T. cruzi e T. brucei (Figura 4D) 

apresentaram maior similaridade nas regiões com α-hélice (vermelho) e folha-beta 

(verde) do que a α1 (Figura 4C). As regiões de volta e torção estão representadas em 

azul e amarelo, respectivamente. Aminoácidos diferentes, mas pertencentes à mesma 

classe podem acabar fornecendo às proteínas diferentes conformações, isso poderia 

explicar a conservação das estruturas da AMPKα2, e a diferença das estruturas da 

AMPKα1 de T. cruzi e T. brucei, não abordados por Sternlieb e colaboradores (49). 
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Figura 4. Análise in silico das subunidades α1 e α2 da proteína quinase AMPK de T. cruzi e T. brucei. 
Para o alinhamento utilizamos o software Geneious Prime (versão 2019.1.1) e o servidor CFSSP para 
a predição de estrutura secundária (C e D). A modelagem da estrutura das proteínas (A e B) foi 
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realizada utilizando o servidor Swiss-Model (swiss model.expasy.org/) a partir de modelo pré-existente 
correspondente à AMPK humana seguida pela visualização e combinação estrutural 
no software Chimera (versão 1.11.2). Alinhamento estrutural da TbAMPKa1 (rosa)e TcMPKa1 (azul), 
mostrando a região da treonina 172 pelo retângulo amarelo (A). Alinhamento estrutural da TbAMPKa2 
(rosa) e TcMPKa2 (azul), mostrando a região da treonina e serina 166 e 165 pelo retângulo amarelo 
(B). Alinhamento e predição de estrutura secundária da TbAMPKa1 e TcAMPKa1. As regiões em azul 
correspondem aos aminoácidos idênticos e as regiões em amarelo aos aminoácidos similares. Regiões 
com formação de α-hélice estão representados em vermelho, folha-beta em verde, volta em azul e 
espiral em amarelo (C). Alinhamento e predição de estrutura secundária da TbAMPKa2 e TcAMPKa2. 
As regiões em azul correspondem aos aminoácidos idênticos e as regiões em amarelo aos aminoácidos 
similares. Regiões com formação de α-hélice estão representados em vermelho, folha-beta em verde, 
volta em azul e espiral em amarelo (D). 
 

6.2. Genotipagem DTUs 

 

Antes de realizar os experimentos com parasitos, procuramos confirmar se a 

cepa que iríamos utilizar nos experimentos estava correta, e assim garantir a 

reprodutibilidade dos experimentos. Para isto, realizamos testes de genotipagem da 

cepa Dm28c. Para garantir a pureza da cepa Dm28c foi realizada a genotipagem da 

mesma, visto que as diferentes cepas do T. cruzi podem ser classificadas em seis 

unidades discretas de tipagem (DiscreteTyping Unit - DTUs). O conhecimento dessa 

classificação fornece informações acerca da origem da cepa e hospedeiros onde foi 

isolada.  

A cepa DM28c é produto de clonagem de um isolado obtido do gambá 

(Didelphis marsupialis) originado de Carabobo– Venezuela (60). Escolhemos utilizar 

essa cepa em nosso trabalho, pela facilidade em mantê-la em cultura e pela fácil 

diferenciação in vitro. Como diagnóstico de genotipagem realizamos à amplificação 

do gene mitocondrial da subunidade 2 do citocromo oxidase (COII) por PCR seguida 

por digestão do DNA genômico da cepa DM28c (TcI) e Y (TcII) (60)(61) para efeito de 

comparação, conforme descrito por Abolis e colaboradores (54). 

Conforme o esperado, obtivemos um fragmento de cerca de 280 pb e um 

fragmento de 80 pb após digestão com enzima de restrição, correspondente ao 

encontrado na literatura (61), confirmando a cepa como pertencente ao Dtu I, 

sugerindo se tratar da cepa Dm28c.  
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Figura 5. Confirmação das cepas DM28c e Y. Realizada corrida de eletroforese em gel de 
poliacrilamida seguido por coloração com brometo de etídio mostrando as bandas correspondentes as 
DTUs obtidas após reação de PCR convencional, antes e após digestão com a enzima de restrição 
AIuI por 16 horas (A). Quadro com as DTUs e fragmentos esperados para as cepas DM28c e Y de T. 
cruzi (B) de acordo com o trabalho de Zingales e colaboradores e Abolis e colaboradores. 

 

6.3. Fosforilação da TcAMPKα1 e TcAMPKα2 em meio rico em 

nutrientes 

 

A AMPK, sendo uma enzima que atua como sensor de energia, é ativada em 

eucariotos superiores pelo aumento dos níveis de AMP e ADP em relação aos 

concentração de ATP de células eucariotas (34). Assim, decidimos verificar os níveis 

de fosforilação da treonina e serina correspondente a treonina 172 da AMPK em T. 

cruzi durante a proliferação intracelular. Para avaliar os níveis de fosforilação da 

AMPK, realizamos western blot com anti-fosfo-AMPK que reconhece a treonina 172 

fosforilada. Encontramos uma banda de ~ 81.9 kDa correspondente à AMPKα1 e uma 

banda de ~ 71.9 kDa correspondente à AMPKα2 utilizando anticorpo comercial (Cell 

Signaling). Verificamos que a fosforilação aumenta progressivamente nas primeiras 

24 horas após a inoculação iniciando as culturas em 1 x 107 parasitas/mL em meio 

LIT completo contendo glicose, quando comparada a dois normalizadores endógenos 

(aldolase de 40 kDa e fator de iniciação da tradução 5A, eIF5A de 15 kDa), conforme 

mostra a figura 6A. O aumento foi maior inicialmente para a subunidade maior, mas 

ocorreu também para a menor.  
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Figura 6. A fosforilação da AMPK aumentou no LIT com adição de glicose. Epimastigotas cultivadas 
em LIT, 10% de FBS na fase de crescimento exponencial (2 x107 / ml) foram coletados por 
centrifugação, lavados uma vez com PBS e ressuspensos em meio LIT fresco com glicose (A) e 
mantida a 28ºC. Nos tempos indicados, as alíquotas da cultura foram coletadas por centrifugação e os 
parasitas lisados e misturados com tampão de amostra. O equivalente a 1 x 106 foi carregado em um 
SDS-PAGE e processado para imunoblot usando anticorpos para o AMPK T-172. O painel superior 
mostra o gel (A), incluindo os controles de carregamento desenvolvidos usando conjugados IRDye. Os 
painéis inferiores mostram a quantificação das bandas fosforiladas de ⍺1 (B) e ⍺2 (V) em relação a 
aldolase. Os dados são referentes a triplicatas experimentais. 

 

Como os anticorpos utilizados  foram desenvolvidos para a AMPK de 

mamíferos, procuramos verificar se as bandas reconhecidas correspondiam de fato 

às subunidades α1 e α2 da AMPK de T. cruzi. Isto porque a região fosforilada é similar 

entre mamíferos e T. cruzi (Figura 3A) e estes anticorpos foram utilizados para 

reconhecer a AMPK de T. brucei (62). Verificamos que os anticorpos comerciais 

disponíveis para a AMPK não reconhecerem nenhuma proteína em T. cruzi.  
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6.4. Utilização do sistema CRISPR/Cas9 para edição gênica das 

subunidades α1 e α2 da AMPK de T. cruzi 

 

Para confirmar a função da AMPK procuramos obter parasitas com os genes 

da TcAMPKα1, TcAMPKα2 e TcAMPKγ depletados. 

O sistema CRISPR (repetições palindrômicas curtas inter-espaçadas 

regularmente agrupadas) associado à endonuclease Cas9 é um sistema de defesa 

adaptativo contra a infecção por bacteriófagos encontrado em células procariontes, 

que se mostrou eficiente para a edição genética em eucariotos. O sistema 

compreende sequências repetitivas espaçadas por curtas sequências não repetitivas 

(espaçadores), em conjunto com o gene da endonuclease Cas9 de Streptococcus 

pyogenes. O RNA de interferência (sgRNA) integrado contendo a sequência 

complementar à região de clivagem mais uma estrutura em forma de grampo, envolve 

a Cas9 e a direciona ao sítio PAM (nucleotídeo-guanina-guanina) do DNA que será 

clivado. Após a clivagem, uma nova fita é sintetizada por recombinação homóloga 

utilizando como molde o DNA doador (Donor), contendo a nova sequência a ser 

inserida mais uma região 5’ e 3’ complementar ao DNA original (63)(64)(65). 

 

 

 

Figura 7. Geração de SgRNA para transfecção e obtenção de epimastigotas com códon de parada e 
mutação. Os fragmentos foram amplificados utilizando o vetor pucScaffold. O DNA foi purificado 
apóseletrofores em gel de agarose, e utilizado como molde para transcrição in vitro.  
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Inicialmente geramos sgRNA (Figura 7) por transcrição in vitro. Este RNA foi 

transfectado juntamente com o DNA doador (Donor) sintético em parasitas 

superexpressores da Cas9 (64). Utilizamos como Donor fragmentos contendo códon 

de parada de síntese proteica e com um sítio de EcoRV (Figura 8A) na posição 172 

do loop de ativação das subunidades α1 e α2, Donor com mutação para inserção de 

uma alanina substituindo a treonina 172 e com sítio de NheI (Figura 8B). Os sítios de 

restrição foram inseridos para verificar a ocorrência da recombinação. Para as duas 

estratégias não obtivemos parasitas com os sítios esperados após PCR e digestão 

com enzima de restrição em até 22 dias após a transfecção (Figuras 8 C-E), 

mostrando que não foi possível obter os nocautes e/ou as mutações esperadas. Na 

figura mostramos os géis correspondentes à AMPKα1 das cepas Dm28cCas9GFP e 

YCas9GFP, porém, o mesmo padrão foi visto para a AMPKα2 das mesmas cepas. 
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Figura 8. Inserção de códon de parada (A) e mutação de sítio de fosforilação pela inserção do 
aminoácido alanina (B), utilizando o sistema de edição gênica CRISPR-Cas9. Os epimastigotas 
superexpressores da Cas9-GFP das cepas DM28c e Y foram transfectados por eletroporação utilizando 
DNA doador e sgRNA. O DNA genômico desses parasitas foi extraído, realizado PCR com primers que 
anelam na região 5’ e 3’, anterior e posterio ao sítio de ativação, e realizado digestão por 16 horas com 
as enzimas EcoRV para códon de parada (C e E), e NheI para a mutação pela inserção de alanina (D 
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e F). Não conseguimos obter epimastigotas nocaute ou mutantes para a AMPKα1 e AMPKα2 (não 
mostrado). 

 

Com o insucesso da estratégia anterior, optamos pela utilização da técnica 

descrita por Beneke e colaboradores (65), para geração de parasitas nocautes e 

etiquetados. Para a nossa estratégia utilizamos epimastigotas da cepa Dm28c 

superexpressores da Cas9 da T7 polimerase, não sendo necessário a transcrição do 

sgRNA in vitro. Para desenhar os primers utilizados para geração moldes dos sgRNAs 

e dos Donors, obtivemos as sequências de nucleotídeos disponíveis na ferramenta 

online LeishGEdit. Para os sgRNAs obtivemos fragmentos de 86 pares de base 

(Figura 9A), e para os Donors de blasticidina e higromicina fragmentos de 1167 pares 

de base e 1803 pares de base (Figura 9B), respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 9. Geração de sgRNA molde e DNA Donor para geração de epimastigotas nocautes. Gel de 
agarose com a amplificação com o sgRNA molde. Utilizamos 2 sgRNA para clivar na região 5’ e 3’ da 
região codificadora da AMPK (A). Gel de agarose com a amplificação do Donor com genes de 
resistência de blasticidina e higromicina (B).  

 

Para a geração de parasitas KO (Figura 10A), realizamos inicialmente a síntese 

do sgRNA molde por PCR que juntamente com o Donor foi usado para a trasfecção. 

Nessa estratégia ocorre a clivagem pela Cas9 nas regiões 5’ e 3’ da ORF (região 

codificadora), e após a retirada da ORF ocorre a recombinação homóloga dos genes 

de blasticidina e higromicina. Após a transfecção, selecionamos os parasitas com o 

gene nocaute utilizando as drogas de resistência blasticidina e higromicina. Com 2 

semanas de seleção as culturas KOAMPKα1 (blasticidina e higromicina), KOAMPKα2 
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(Blasticidina) e KOAMPKγ morreram, assim como o controle sem gene de resistência. 

A única cultura que sobreviveu foi a de epimastigotas KOAMPKα2 selecionados com 

higromicina, que apresentaram o gene de resistência detectável por PCR.  

Realizamos então confirmação da deleção do gene correspondente à 

subunidade α2, para isso realizamos PCR com primer que anela na região da 5’UTR 

(senso) e 3’ dentro da ORF (antisenso) da proteína. Para o controle negativo wild type, 

esperávamos a amplificação de um produto com cerca de 399 pares de base, já para 

o nocaute esperávamos a não amplificação utilizando o primer antisenso anelando 

dentro da ORF, ou uma banda fraca caso existisse uma população que não fosse 

100% nocaute. Obtivemos para o controle negativo uma banda com o tamanho 

esperado de 399 pares de base, mas para o nocaute da α2 obtivemos uma banda de 

399 e outra de 500 pares de base (Figura 10B). Aparentemente houve uma 

recombinação com o gene da droga de resistência, mas não houve deleção do gene 

alvo indicando que não obtivemos parasitas nocautes para a AMPKα2. Tais resultados 

sugerem que a AMPK seja uma proteína essencial para o T. cruzi, sendo indicado a 

utilização de um sistema induzível para nocautear e melhor compreender a função 

desta quinase. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema da geração de parasitas nocaute com base no trabalho de Beneke. Utilizamos 2 
sgRNA para clivar na região 5’ e 3’ da região codificadora da AMPK. Em seguida ocorre a recombinação 
homóloga com o DNA doado contendo o gene de resistência (A). Gel de agarose com a amplificação 
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do gene da AMPKα2 utilizando primers que se anelam à região 5’UTR e 3’ ORF (B). Não obtivemos 
parasitas nocautes para nenhuma das transfecções realizadas. 

 

Para gerar parasitas com tag de Myc e mNeonGreen, geramos sgRNAs moldes 

de 86 pares de base (Figura 11A) e Donor com os genes de blasticidina, Myc e 

NeonGreen de 2100 pares de base (Figura 11B), seguindo o mesmo protocolo que o 

utilizado para os parasitas nocaute. 

 

 

 

Figura 11. Geração de sgRNA molde e DNA Donor para geração de epimastigotas etiquetados. Gel 
de agarose com a amplificação com o sgRNA molde. (A). Gel de agarose com a amplificação do Donor 
com genes de resistência de blasticidina e higromicina (B).  

 

Para consultar a melhor região de inserção na proteína (tag) consultamos os 

bancos de dados para T. brucei Tryptag (http://tryptag.org/) e de T. brucei e T. cruzi 

TriTrypDB (https://tritrypdb.org/tritrypdb/), buscando por parasitas com as 

modificações de AMPK. Com base nos dados encontrados, optamos por inserir o tag 

na região N-terminal para as subunidades α1 e α2 (Figura 12) e para a subunidade γ 

na região C-terminal da proteína. 
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Figura 12. Esquema da geração de parasitas tag com base no trabalho de Beneke (65). Utilizamos 
sgRNA para clivar na região 5’ da região codificadora da AMPK para parasitas com tag N-terminal. Em 
seguida ocorre a recombinação homóloga com o DNA doado contendo o gene da tag e de resistência. 

 

Conseguimos, contudo, obter uma proteína de fusão da AMPKα1 e AMPKα2 e 

da subunidade  com a proteína mNeonGreen e epitopo da proteína Myc (Figura 13A) 

e verificamos que após crescimento esta proteína é fosforilada (Figura 13B). O que 

observamos é que a AMPKα1 em fusão com mNeonGreen é reconhecida pelo 

anticorpo anti-phospho-treonina 172, indicando ser este reconhecimento da AMPKα1 

do parasita.  
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Figura 13. Subunidades da AMPK etiquetas com Myc. Epimastigotas cultivadas em LIT, 10% de FBS 
na fase de crescimento exponencial (2 x10^7 / ml) foram coletados por centrifugação, lavados uma vez 
com PBS e ressuspensos em meio LIT fresco completo e mantida a 28ºC. As alíquotas da cultura foram 
coletadas por centrifugação e os parasitas lisados e misturados com tampão de amostra. O equivalente 
a 1 x 106 foi carregado em um SDS-PAGE e processado para imunoblot  usando anticorpos para Myc 
(A) e para AMPK T-172 (B). O painéis mostram os géis, incluindo os controles de carregamento 
desenvolvidos usando conjugados IRDye. Os dados são representativos de triplicatas experimentais. 
 

 

Não notamos o reconhecimento da cadeia α2, o que pode ser devido ao fato 

de que ela é menos fosforilada, ou de que a fusão afetou a proteína impedindo a sua 

ativação. Além disso, verificamos que ambas as subunidades, bem como a 

subunidade γ se localiza no citoplasma dos parasitas (Figura 14B). A figura 14A 

mostra as diferenças da fluorescência dos epimastigotas com as proteínas fundidas 

em comparação aos controles Dm28C selvagem (wild type) e Dm28C superexpressor 

da T7Cas9. 
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Figura 14. Epimastigotas etiquetados com a proteína fluorescente mNeonGreen. O equivalente a 1x106 
parasitas foi coletado, lavado uma vez com PBS e  20.000 eventos analisados por citometria de fluxo. 
Como controle, usamos parasitas wild type e T7Cas9 (A). O equivalente a 5 x 105 parasitas foi fixado 
em lâmina, seguidos de incubação com intercalante de DNA Hoechst e observação em microscopia de 
fluorescência utilizando como controle epimastigotas superexpressores da T7Cas9. Os dados são 
representativos de triplicatas experimentais. 
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6.5. Efeito dos níveis de ATP e glicose na fosforilação da AMPK 

 

Sabendo que o anticorpo anti-fosfo T-172 reconhece a AMPK de T. cruzi 

procuramos a seguir verificar que fatores levam a fosforilação observada nas 

primeiras 24 horas em cultura em meio rico em nutrientes. Inicialmente, verificamos a 

fosforilação em meio completo e medimos a concentração de ATP nas células. Como 

pode ser visto na Figura 15A à medida que os parasitas se dividem e a fosforilação 

da AMPK ocorre, se detecta uma progressiva diminuição nos níveis de ATP 

intracelular (Figura 15C), sem alterar os níveis de glicose extracelular, no meio com 

adição de glicose (Figura 15B). 

 

 

 

Figura 15. Dosagem dos níveis de glicose no meio extracelular e ATP intracelular nos epimastigotas 
em LIT com ou sem glicose. Curva de crescimento dos parasitos na forma epimastigotas incubados 
em meio LIT com e sem adição de glicose. Os epimastigotas foram coletados nos tempos indicados e 
contados em câmara de Neubauer (A). Quantificação de glicose presente no meio durante a curva de 
crescimento. A cultura foi coletada e centrifugada para coletada do sobrenadante. O sobrenadante foi 
desproteinizado e a quantidade de glicose determinada pela ação enzimática da glicose oxidase e 
peroxidase (B). Dosagem de ATP intracelular dos epimastigotas em meio LIT com e sem adição de 
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glicose, após lise celular e reação da luciferase utilizando kit luminescente CellTiter Glo (C). Os dados 
são referentes a triplicatas experimentais. 
 
 

A fosforilação da AMPK também pode ocorrer pela privação de glicose (Figura 

16), independente do aumento de AMP/ADP em relação ao ATP (66). Esse 

mecanismo envolve a formação de um complexo envolvendo AMPK, LKB1 (Tumor 

supressor serine/threonine-proteinkinase), Axina, LAMTOR1 (Late 

Endosomal/Lysosomal Adaptor, MAPK And MTOR Activator 1) e aldolase na 

superfície do lisossomo, podendo ser inibido pela ligação da frutotose-1-6-bifosfato à 

aldolase na presença de glicose (66)(24). Em T. cruzi já foi descrito que o metabolismo 

de glicose é importante para as formas epimastigotas, estando presente nas vias da 

glicólise e gliconeogênese (67)(68)(69). Desta forma decidimos avaliar os níveis de 

fosforilação da AMPK na ausência de glicose, na tentativa de avaliar como ocorre a 

sinalização dessa quinase.  

 

 

 

Figura 16. A fosforilação da AMPK aumentou no LIT sem adição de glicose. Epimastigotas cultivadas 
em LIT, 10% de FBS na fase de crescimento exponencial (2 x107 / ml) foram coletados por 
centrifugação, lavados uma vez com PBS e ressuspensos em meio LIT fresco sem adição de glicose 
(A) e mantida a 28ºC. Nos tempos indicados, as alíquotas da cultura foram coletadas por centrifugação 
e os parasitas lisados e misturados com tampão de amostra. O equivalente a 1 x 106 foi carregado em 
um SDS-PAGE e processado para imunoblot usando anticorpos para o AMPK T-172. O painel superior 
mostra o gel (A), incluindo os controles de carregamento desenvolvidos usando conjugados IRDye. Os 
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painéis inferiores mostram a quantificação das bandas fosforiladas de ⍺1 (B) e ⍺2 (C) em relação a 
aldolase. Os dados são representativos de triplicatas experimentais. 
 

 

Estes resultados sugerem que os níveis de glicose não estão diretamente 

relacionados a fosforilação da AMPK como pode ocorrer em células de mamífero (24), 

onde se verificou que níveis baixos de glicose ativaram a AMPK sem que tenham 

ocorrido alterações nos níveis de ATP. Em nossos experimentos, em baixas 

concentrações de glicose os parasitas parecem produzir altas quantidades de ATP 

para logo em seguida consumi-lo, o que sugere uma intensa reorganização 

metabólica. Isto não parece afetar a AMPK nas primeiras horas e sugere que somente 

os níveis de ATP sejam importantes para a fosforilação da AMPK.  

Como mostrado na Figura 6B, os níveis de glicose no meio diminuíram 

ligeiramente nas primeiras horas de incubação e permaneceram inalterados até 24 

horas após a inoculação da AMPK em meio completo.  Já no meio LIT sem adição de 

glicose ocorreu uma diminuição do crescimento quando comparado ao parasito em 

meio LIT completo (Figura 16A) e a glicose ainda presente diminui sendo indetectada 

ao longo das primeiras 24 horas (Figura 16B). Quando medimos a concentração de 

ATP em meio sem adição de glicose, notamos um grande aumento inicial seguido de 

uma queda nos níveis de ATP intracelular dos epimastigotas (Figura 16C). 

 

6.6. A fosforilação da TcAMPK α1 é inibida pela adição do Composto C 

em situação de estresse nutricional  

 

A ativação da AMPK tem sido descrita como o ponto central na homeostasia 

celular em resposta a estresse nos eucariotos superiores, e como regulador na 

diferenciação das formas de T. brucei (62) . Como observamos uma possível ativação 

da AMPK na ausência de glicose, realizamos análise de fosforilação da AMPK por 

western blot em meio TAU (Triatomine Artificial Urine - meio semelhante à solução 

salina: cloreto de sódio 0.19 M, cloreto de potássio 0.017 M, cloreto de cálcio 0.002 

M, fosfato de potássio monobásico 0.0057 M e fosfato de potássio dibásico 0.0023 M) 
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(10) com depleção de nutrientes como resposta ao estresse nutricional, e também a 

sua inibição na presença de dorsomorfina. 

O Composto C ou dorsomorfina é usualmente utilizado como um potente 

inibidor da AMPK in vitro e in vivo, utilizado para estudar vias de proliferação e 

sobrevivência celular (29). Como descrito (37), a inibição da AMPK pelo Composto C 

leva ao aumento do número de formas proliferativas de T. brucei em animais 

infectados. Com base nesse trabalho (38) decidimos verificar a ação desse inibidor 

em epimastigotas de T. cruzi cultivados em meio rico (meio LIT) comparado com 

parasitas submetidos a estresse nutricional em TAU  (10). 

Os parasitos foram assim incubados em meio LIT e TAU com composto C (10 

µM) dissolvido em DMSO, ou somente DMSO (0,5%). Coletamos amostras de 

parasitas que foram submetidas à análise por Western blot (WB) com anti-fosfo-AMPK 

e controle de carregamento usando aldolase. Quando utilizamos a concentração de 

10 µM de Composto C, observamos uma inibição da fosforilação das subunidades α1 

e α2 em meio LIT em comparação ao controle com DMSO (Figura 17A-C). É 

interessante notar que em meio LIT os níveis de fosforilação de ambas as 

subunidades diminuem nas primeiras horas. Porém neste experimento, somente os 

níveis de fosforilação de α1 crescem progressivamente nas primeiras 24 horas, não 

sendo observado inibição da fosforilação pelo Composto C em meio LIT. O mesmo 

não ocorreu para α2 neste experimento.  

Em condições de estresse nutricional em meio TAU na ausência do Composto 

C foi possível observar uma maior fosforilação após 24 horas na subunidade α1, não 

ocorrendo o mesmo para a subunidade α2. Em condição de estresse nutricional com 

a presença do inibidor (Composto C) observamos uma fosforilação reduzida, 

demonstrando uma inibição mais acentuada do que em meio LIT. Ao avaliarmos o 

crescimento dos parasitos nas mesmas condições, observamos que a presença do 

composto C afetou os parasitas (valor de p menor que 0.05 entre os grupos LIT DMSO 

e LIT Cc em 10 e 24 horas), que apresentaram uma proliferação reduzida em meio 

LIT (Figura 17D) conforme o visto na ausência de glicose. Em meio TAU não ocorreu 

proliferação parasitária com ou sem adição de Composto C devido à ausência de 

fontes nutricionais. 
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Para determinar a melhor concentração de composto a ser utilizada, realizamos 

testes de inibição de crescimento. Neste ensaio diluímos as formas epimastigotas em 

meio TAU, incubadas em placas de 96 poços a 1,5 x 106 parasitas por poço por 24h 

com o Composto C em concentrações crescentes de 0,16 µM a 21 µM. Utilizamos 

como controle 0,5 % de DMSO.. Após 24 horas determinamos a viabilidade celular 

medindo os níveis de ATP intracelular pelo kit CellTiter Glo. Os valores de 

quimioluminescência foram divididas pela leitura com obtido somente com DMSO, e 

os valores de EC50determinadas por regressão não linear no software GraphPad. Os 

dados nos indicaram um EC50 de 6,63 µM em 24 horas em meio TAU (Figura 17E), 

porém optamos por utilizar a concentração de 10,5 µM de Composto C nos 

experimentos, correspondente a metade da concentração máxima de 21 µM, e assim 

observar efeitos mais proeminentes nas diferentes condições em que os parasitas 

foram submetidos. 
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Figura 17. O Composto C inibe a fosforilação da AMPK nos parasitas em estresse nutricional. 
Epimastigotas cultivadas em LIT, 10% de FBS na fase de crescimento exponencial (2 x107 / ml) foram 
coletados por centrifugação, lavados uma vez com PBS e ressuspensos em meio LIT e TAU (A) fresco 
com a adição de Composto C ou DMSO e mantida a 28ºC. Nos tempos indicados, as alíquotas da 
cultura foram coletadas por centrifugação e os parasitas lisados e misturados com tampão de amostra. 
O equivalente a 1 x 106 foi carregado em um SDS-PAGE e processado para imunoblot usando 
anticorpos para o AMPK T-172 (Sinalização Celular). O painel superior mostra o gel (A), incluindo os 
controles de carregamento desenvolvidos usando conjugados IRDye. Os painéis inferiores mostram as 
quantidades de ⍺1 (B) e ⍺2 (C) em relação a aldolase. A proliferação celular foi determinada por 
contagem em câmara de Neubauer nos tempos determinados (D). O EC50 foi determinado através de 
análise de progressão linear dos epimastigotas em meio TAU após 24 horas utilizando o Graphpad 
prism (E). Para a comparação entre os grupos LIT DMSO e LIT Cc, utilizamos a análise 2Way Anova. 
Os dados são médias e desvio padrão de triplicatas experimentais. 
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Estes resultados mostram que o composto C afeta os parasitas, porém não é 

possível saber se atua somente na AMPK podendo estar atuando em outras quinases 

(29), inibindo a proliferação e a manutenção da viabilidade celular. Pudemos, no 

entanto, verificar que a fosforilação da AMPK foi diminuída na presença do composto 

C, principalmente nos parasitas incubados em TAU. Além disso, foi surpreendente o 

fato de que a fosforilação da AMPK foi maior em condições nutricionais favoráveis 

como o meio LIT do que no meio TAU. Até o momento não sabemos por que isto 

ocorre e se a fosforilação neste caso estaria indicando que a AMPK está ativa. Se 

este for o caso, é possível que a AMPK em T. cruzi seja necessária para manter o 

estado de controle metabólico do parasita em condições de proliferação.  

Diferentes concentrações do Composto C (Cc) não foram capazes de alterar 

as concentrações de ATP intracelular dos epimastigotas em meio LIT e TAU, quando 

comparados aos controles com 0,5% de DMSO (Figuras 18A e 18B). A concentração 

de 21 µM de Cc em meio LIT levou a um aumento da viabilidade (Figura 18C). Já a 

normalização da leitura do composto pela subtração do valor de leitura do controle 

DMSO, mostrou que quanto maior a concentração em meio TAU (Figura 18D), maior 

a perda de viabilidade celular. Em T. brucei foi observado a inibição da AMPK e 

ativação de mTOR favorecem a proliferação dos parasitas (37).  

Os efeitos do Composto c (dorsomorfina) em meio LIT se mostraram bastante 

interessantes, uma vez que a concentração de 10,5 µM foi capaz de reduzir, enquanto 

a maior concentração utilizada favoreceu a proliferação parasitária. Tais achados 

indicam que o Cc nestas condições pode estar atuando em outras quinases ou tendo 

a sua ação alterada por algum componente do meio. 
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Figura 18. O ATP intracelular não é afetado pelo Composto C nos epimastigotas em meio LIT e TAU. 
Epimastigotas em 1 x 106 / poço foram centrifugadas e ressuspensas em meio LIT ou TAU na mesma 
concentração de parasitas e pipetados em placa de 96 poços junto com os compostos. Nos tempos de 
leitura determinados foi pipetado o reagente CellTiterGlo, incubado por 10 minutos e lido a 
luminescência e determinado o ATP intracelular descontando a leitura do meio (A e B). A viabilidade 
celular foi determinada ao subtrair o valor da leitura do parasita + DMSO (C e D). Para a comparação 
entre os tempos 0 e 24 horas, utilizamos a análise 2Way Anova. Os dados são referentes a triplicatas 
experimentais. 
 
 

 

6.7. O Composto C altera a morfologia dos epimastigotas sob estresse 

nutricional 

 

Nos experimentos descritos acima, notamos que quando os parasitas foram 

incubados com 10 µM de composto C eles apresentaram mudanças morfológicas e 

passaram a ter uma forma esférica. Para avaliar se o que estava ocorrendo era morte 

celular, repetimos as condições utilizadas no experimento de inibição da fosforilação 

e realizamos um ensaio de viabilidade com 7-Aminoactinomicina D (7-AAD) e 

imunofluorescência com anticorpos anti-FCBP (Flagellar calcium-binding protein) e 

anti-α-tubulina. No teste de viabilidade os parasitas foram tratados com 7-AAD, 
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marcador fluorescente de DNA que possui tropismo por células mortas, e analisadas 

por citometria de fluxo. Utilizamos como controle positivo de morte celular parasitos 

com a adição de 50% etanol, e como controle negativo parasitos sem a adição de 

etanol e 7-AAD. 

Epimastigotas em TAU com composto C apresentaram porcentagem de morte 

celular não significativa após 24 horas de incubação, quando comparados aos 

parasitas incubados somente em TAU com DMSO (Controle). Em LIT o inibidor 

causou um aumento de marcação detectável após 24 horas em uma pequena 

porcentagem de células em relação ao controle com DMSO (Figuras 19A e B), 

também não significativa estatisticamente. Com estes resultados, podemos inferir que 

o composto C não causa a morte das células nas primeiras 24 horas de incubação 

em meio LIT.  

 

 

 

Figura 19. Epimastigotas no estresse nutricional são mais suscetíveis a alterações morfológicas 
causadas pelo Composto C. O equivalente a 1x106 parasitas foi incubado com um marcador de DNA 
fluorescente (7-AAD), lavado uma vez com PBS e lido20.000 eventos por citometria de fluxo. Como 
controle, usamos parasitas viáveis na cultura de células e parasitas inviáveis pela adição de 50% de 
etanol (A e B). Epimastigotas em 1 x 107 / mL foram centrifugadas e ressuspensas em meio LIT ou 
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meio TAU na mesma concentração de parasitas. Amostras foram removidos no tempo indicado e o 
equivalente a 5 x 105 parasitas foi fixado em lâmina e, após bloqueio com BSA a 3%, incubado com a-

flagelo e -tubulina, seguidos de incubação com anticorpos secundários e Hoechst. A contagem 
diferencial foi realizada utilizando microscópio de fluorescência que divide as epimastigotas em normal, 
pequeno (corpo alongado e flagelo reduzido) e esférico (corpo arredondado e flagelo reduzido) (C e D). 
Para a comparação entre os grupos DMSO e Cc, utilizamos a análise 2Way Anova. O valor de p 
representa o aumento da população com alterações morfológicas em relação à população normal. Os 
dados são médias de triplicatas experimentais. 
 
 

Em paralelo, para observar a morfologia dos parasitas incubados em LIT e 

TAU, com o 10 µM de composto C, realizamos imunofluorescência com anti-α-tubulina 

marcando o corpo do parasita em verde, e anti-FCBP marcando o flagelo em 

vermelho. Observamos que principalmente em meio TAU, parte dos parasitas 

apresentou ausência do flagelo e alguns estavam esféricos e sem flagelo (Figuras 

19C e 19D). Ficou evidente que em meio TAU, algumas células perdem o flagelo após 

24 horas, mas este número é significativamente maior quando as células são mantidas 

na presença do composto C. Já em meio LIT, houve um pequeno aumento não 

significativo do número de células sem flagelo e esféricas, em relação ao controle 

DMSO. 

Tais resultados sugerem que quando os epimastigotas são submetidos ao 

estresse nutricional eles se tornam mais susceptíveis à ação do composto C, que leva 

à perda do flagelo. Desta forma, podemos sugerir que a ativação da AMPK seria 

importante para a sobrevivência e proliferação dos parasitas através do controle de 

processos anabólicos, principalmente quando submetidos ao estresse nutricional. A 

presença do Composto C pode estar ainda ocasionando alterações na estabilidade 

de proteínas estruturais, como proteínas flagelares e de membrana, pela inibição da 

sinalização via AMPK. Como o meio LIT é considerado um meio rico, ainda é 

necessário verificar se existe algum fator limitante neste meio que previne a ação do 

composto C. Como a ação do composto C é supostamente devida à inibição da AMPK, 

estes dados sugerem que a ativação da enzima é necessária para manter a 

viabilidade e proliferação da forma epimastigotas de T. cruzi. 
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6.8. TAU suplementado com aminoácidos e glicose é capaz de manter 

os níveis de ATP e viabilidade celular mesmo na presença do 

Composto C 

 

Metaciclogênese é o processo de diferenciação das formas epimastigotas em 

tripomastigotas metacíclicos. In vitro, a metaciclogênese pode ser induzida pela 

incubação em meio TAU3aaG (meio TAU, aspartato, glutamato, prolina e glicose), 

onde ocorre a adesão dos epimastigotas ao substrato como observado no trato 

digestivo do triatomíneo (10). 

O transporte de aspartato está presente em todo o ciclo do T. cruzi. Nos 

epimastigotas ocorre aumento da captação na fase estacionária de replicação, onde 

há aumento da densidade populacional e diminuição dos nutrientes no meio 

extracelular (70), como a glicose. Uma vez internalizado, participa da biossíntese de 

purina, pirimidina, glutamato e asparagina, podendo servir como fonte de ATP via ciclo 

do ácido carboxílico (TCA) (70). O TCA possui papel central na respiração celular, 

produzindo NADH, FADH2 e ATP por reações de oxirredução a partir de Acetil-CoA. 

Em T. cruzi o ciclo do TCA está presente em todas as formas do parasita, tendo entre 

os substratos utilizados aminoácidos no metabolismo oxidativo (71)(68). Sendo assim, 

o aspartato atua como percursor dos metabólitos necessário no processo de 

metaciclogênese (10)(72)(70).  

O glutamato possui importância no metabolismo dos tripanossomatídeos, 

participando da via do ácido carboxílico (TCA), sendo metabólito intermediário de 

oxidação quando prolina ou histidina são utilizados como fonte de ATP (72)(73)(74), 

atuando também no ciclo de Krebs (73) sendo uma importante fonte de energia. Em 

epimastigotas o glutamato pode ser obtido através do meio extracelular, biossíntese 

por aminação redutiva pela glutamato desidrogenase, transaminação ou oxidação de 

outros aminoácidos (72). Nos epimastigotas, o metabolismo mitocondrial de glutamato 

se mostrou significativo durante a fase estacionária do crescimento (72). 

A prolina é uma importante fonte de ATP no T. cruzi, podendo ser convertida 

em citrato, isocitrato, malato, succinato e oxalocetato no ciclo de Krebs, e nos 

aminoácidos glutamato e aspartato (74). Prolina possui importante papel na 

diferenciação celular e resposta ao estresse nutricional, com aumento intracelular nos 
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epimastigotas em fase estacionária (72), podendo ser sintetizada ou captada do meio 

extracelular. Na fase exponencial de crescimento, ocorre à síntese e acúmulo pré-

adaptativo para posterior geração de ATP via ciclo TCA durante a metaciclogênese 

(72). 

Os epimastigotas apesar de conseguirem sobreviver na ausência,  possuem 

preferência pelo consumo de glicose (67)(68)(69), podendo esta ser metabolizada 

pela via glicolítica, ciclo de Krebs, ciclo do TCA e via da pentose fosfato 

(72)(67)(68)(71). Durante a fase exponencial in vitro, os parasitas apresentam maior 

concentração de glicose intracelular devido à alta captação do meio extracelular. Na 

fase estacionária ocorre a adaptação do metabolismo para consumo de aminoácidos 

como fonte principal de energia, porém, a glicose ainda pode ser obtida através da 

gliconeogênese a partir de aminoácidos (72). 

Tem sido mostrado que o T. cruzi necessita de alguns nutrientes tidos como 

essências para a sua sobrevivência (75). A fim de elucidar se a adição de nutrientes 

essenciais para o T. cruzi poderia reverter os efeitos na viabilidade e morfologia 

causados pelo Composto C em meio TAU. Adicionamos ao meio os 3 aminoácidos 

descritos, L-prolina 10 mM, L-glutamato (ácido glutâmico) 50 mM, L-aspartato (ácido 

aspártico) 2 mM e glicose 10 mM. 

Inicialmente investigamos como os parasitas se comportavam em meio o 

TAU3aaG (46) que contém glicose mais os três aminoácidos essenciais. Os 

epimastigotas foram mantidos por 24 horas na presença de Cc e DMSO no meio e a 

viabilidade e morfologia dos parasitas foram avaliados ao longo do experimento. 

Observamos que nas maiores concentrações o Composto C (Cc) foi capaz de diminuir 

significativamente as concentrações de ATP intracelular dos epimastigotas, quando 

comparados aos controles com 0,5% de DMSO (Figura 20A), tendo maior perda de 

viabilidade conforme a maior concentração do composto (Figura 20B), entretanto é 

menor quando comparada aos dados da figura 19, que caem de forma mais brusca 

até mesmo nas menores concentrações, mostrando que a adição de nutrientes torna 

os parasitas menos sensíveis a ação do Composto C. 
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Figura 20.O TAU3aaG é capaz de manter os níveis de ATP e viabilidade celular na presença do 
Composto C. Epimastigotas em 1 x 106 / poço foram centrifugadas e ressuspensas em meio TAU3aaG 
e pipetados em placa de 96 poços junto com os compostos. Nos tempos de leitura determinados foi 
pipetado o reagente CellTiter Glo, incubado por 10 minutos e lido a luminescência e determinado o ATP 
intracelular descontando a leitura do meio (A). A viabilidade celular foi determinada ao subtrair o valor 
da leitura do parasita + DMSO (B). O equivalente a 1x106 parasitas foi incubado com um marcador de 
DNA fluorescente (7-AAD), lavado uma vez com PBS e analisado 20.000 eventos. Como controle, 
usamos parasitas viáveis na cultura de células e parasitas inviáveis pela adição de 50% de etanol (C). 
Epimastigotas em 1 x 107/mL foram centrifugadas e ressuspensas em meio LIT ou meio TAU na mesma 
concentração de parasitas. Amostras foram removidas no tempo indicado e o equivalente a 5 x 10^5 

parasitas foi fixado em lâmina e, após bloqueio com BSA a 3%, incubado com a-flagelo e -tubulina, 
seguidos de incubação com anticorpos secundários e Hoechst. A contagem diferencial foi realizada 
utilizando microscópio de fluorescência que divide as epimastigotas em normal, pequeno (corpo 
alongado e flagelo reduzido) e esférico (corpo arredondado e flagelo reduzido) (D). Os dados são 
médias de triplicatas experimentais. 
 

 

Já a viabilidade por 7-AAD e as alterações morfológicas não apresentaram 

alterações significantes comparadas ao grupo controle (Figuras 20C e 20D). Em meio 

TAU3aaG os parasitas apresentaram menor porcentagem de parasitas com 

morfologia anormal quando comparado ao meio TAU, sendo o ATP mantido nas 

menores concentrações de Cc. Tais resultados sugerem que apesar de não termos 

observada diferença entre o grupo controle e o grupo Cc nos gráficos das figuras C e 

D, a adição de aminoácidos e glicose demonstrou ser importante para a sobrevivência 

desses parasitas. 
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Baseados nos dados encontrados em meio TAU3AAG avaliamos os mesmos 

parâmetros no meio TAU com a suplementação de cada aminoácido individualmente 

(TAU L- aspartato, TAU L-glutamato, TAU L-prolina e TAU-glicose) para identificamos 

a contribuição de cada um na manutenção da viabilidade do parasita em resposta ao 

estresse nutricional. 

 

 

 

Figura 21. O TAUaspartato não foi capaz de reverter os efeitos do Composto C. Epimastigotas em 1 x 
106 / poço foram centrifugadas e ressuspensas em meio TAU3aspartato e pipetados em placa de 96 
poços junto com os compostos. Nos tempos de leitura determinados foi pipetado o reagente CellTiter 
Glo, incubado por 10 minutos e lido a luminescência e determinado o ATP intracelular descontando a 
leitura do meio (A). A viabilidade celular foi determinada ao subtrair o valor da leitura do parasita + 
DMSO (B). O equivalente a 1x10^6 parasitas foi incubado com um marcador de DNA fluorescente (7-
AAD), lavado uma vez com PBS e analisados 20.000 eventos para cada amostra. Como controle, 
usamos parasitas viáveis na cultura de células e parasitas inviáveis pela adição de 50% de etanol (C). 
Epimastigotas em 1 x 10^7 / mL foram centrifugadas e ressuspensas em meio LIT ou meio TAU na 
mesma concentração de parasitas. Amostras foram removidos no tempo indicado e o equivalente a 5 
x 105 parasitas foi fixado em lâmina e, após bloqueio com BSA a 3%, incubado com a-flagelo e a-
tubulina, seguidos de incubação com anticorpos secundários e Hoechst. A contagem diferencial foi 
realizada utilizando microscópio de fluorescência que divide as epimastigotas em normal, pequeno 
(corpo alongado e flagelo reduzido) e esférico (corpo arredondado e flagelo reduzido) (D). Os dados 
são referentes a triplicatas experimentais. 
 

 

Em meio TAU L-aspartato, houve diminuição dos níveis de ATP e viabilidade 

celular pelo CellTiter Glo (Figuras 21A e 21B), independente da concentração de Cc 

quando comparado ao controle DMSO. Não houve também perda de viabilidade 

significativa no experimento com 7-AAD, e alterações morfológicas nos epimastigotas 
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com 10 µM de Cc após 24 horas (Figuras 21C e 21D), mesmo quando comparado aos 

parasitas em TAU. Tais resultados sugerem que o aspartato seja metabolizado em 

tempos maiores que 24 horas, não sendo possível ver os efeitos da suplementação 

do aspartato na produção de ATP nos tempos analisados. 

 

 

 

Figura 22. O TAUglutamato é importante para a geração de ATP e viabilidade celular em 2,6 µM de 
Composto C. Epimastigotas em 1 x 106 / poço foram centrifugadas e ressuspensas em meio 
TAU3glutamato e pipetados em placa de 96 poços junto com os compostos. Nos tempos de leitura 
determinados foi pipetado o reagente CellTiterGlo, incubado por 10 minutos e lido a luminescência e 
determinado o ATP intracelular descontando a leitura do meio (A). A viabilidade celular foi determinada 
ao subtrair o valor da leitura do parasita + DMSO (B). O equivalente a 1x106 parasitas foi incubado com 
um marcador de DNA fluorescente (7-AAD), lavado uma vez com PBS e analisados 20.000 eventos 
por experimento. Como controle, usamos parasitas viáveis na cultura de células e parasitas inviáveis 
pela adição de 50% de etanol (C). Epimastigotas em 1 x 107 / mL foram centrifugadas e ressuspensas 
em meio LIT ou meio TAU na mesma concentração de parasitas. Amostras foram removidos no tempo 
indicado e o equivalente a 5 x 105 parasitas foi fixado em lâmina e, após bloqueio com BSA a 3%, 

incubado com a-flagelo e -tubulina, seguidos de incubação com anticorpos secundários e Hoechst. A 
contagem diferencial foi realizada utilizando microscópio de fluorescência que divide as epimastigotas 
em normal, pequeno (corpo alongado e flagelo reduzido) e esférico (corpo arredondado e flagelo 
reduzido) (D). Os dados são médias de triplicatas experimentais. 
 

 

Nos epimastigotas em TAU glutamato, observamos a redução dos níveis de 

ATP intracelular nas concentrações de 5,2 µM, 10,5 µM e 21 µM (Figura 22A) Cc, 

assim como perda de viabilidade nessas mesmas concentrações de composto (Figura 

22B e 22C). Não foi observada alterações morfológicas nos epimatigotas com 10 µM 
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de Cc após 24 horas (Figura 22D). Com isso concluímos que mesmo possuindo maior 

metabolismo na fase estacionária, o glutamato apresenta um importante papel na 

manutenção do nível de ATP e viabilidade dos parasitas em fase exponencial em 2,6 

µM de Cc e no controle DMSO. 

 

 

 

Figura 23. O TAUprolina é importante para a geração de ATP, porém, não foi capaz de manter a 
viabilidade celular. Epimastigotas em 1 x 106 / poço foram centrifugadas e ressuspensas em meio 
TAU3prolina e pipetados em placa de 96 poços junto com os compostos. Nos tempos de leitura 
determinados foi pipetado o reagente CellTiterGlo, incubado por 10 minutos e lido a luminescência e 
determinado o ATP intracelular descontando a leitura do meio (A). A viabilidade celular foi determinada 
ao subtrair o valor da leitura do parasita + DMSO (B). O equivalente a 1x106 parasitas foi incubado com 
um marcador de DNA fluorescente (7-AAD), lavado uma vez com PBS e analisados 20.000 eventos 
por exerimento. Como controle, usamos parasitas viáveis na cultura de células e parasitas inviáveis 
pela adição de 50% de etanol (C). Epimastigotas em 1 x 107 / mL foram centrifugadas e ressuspensas 
em meio LIT ou meio TAU na mesma concentração de parasitas. Amostras foram removidos no tempo 
indicado e o equivalente a 5 x 105 parasitas foi fixado em lâmina e, após bloqueio com BSA a 3%, 

incubado com a-flagelo e -tubulina, seguidos de incubação com anticorpos secundários e Hoechst. A 
contagem diferencial foi realizada utilizando um microscópio de fluorescência que divide as 
epimastigotas em normal, pequeno (corpo alongado e flagelo reduzido) e esférico (corpo arredondado 
e flagelo reduzido) (D). Os dados são referentes a média de triplicatas experimentais. 
 

 

Já quando incubados em TAU L-prolina, os epimastigotas apresentaram em 24 

horas redução significativa dos níveis de ATP intracelular comparado ao controle 

DMSO (Figura 23A), assim como a diminuição da viabilidade por CellTiterGlo 
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conforme aumento da concentração do Composto C (Figura 23B). Não foi observada 

perda de viabilidade por 7-AAD ou alterações morfológicas significativas nos 

epimastigotas com 10 µM de Cc após 24 horas (Figuras 23C e 23D), mas houve 

porcentagem de parasitas com morfologia anormal menor que em meio TAU. Assim 

podemos concluir que a prolina é uma importante fonte de ATP celular para esses 

epimastigotas, auxiliando na sobrevivência dos parasitas na ausência de outras fontes 

de carbono. 

 

 

 

Figura 24. A glicose é um metabólito importante para a sobrevivência dos epimastigotas e para a 
produção de ATP. Epimastigotas em 1 x 106 / poço foram centrifugadas e ressuspensas em meio 
TAUglicose e pipetados em placa de 96 poços junto com os compostos. Nos tempos de leitura 
determinados foi pipetado o reagente CellTiterGlo, incubado por 10 minutos e lido a luminescência e 
determinado o ATP intracelular descontando a leitura do meio (A). A viabilidade celular foi determinada 
ao subtrair o valor da leitura do parasita + DMSO (B). O equivalente a 1x106 parasitas foi incubado com 
um marcador de DNA fluorescente (7-AAD), lavado uma vez com PBS e analisados 20.000 eventos 
por experimento. Como controle, usamos parasitas viáveis na cultura de células e parasitas inviáveis 
pela adição de 50% de etanol (C). Epimastigotas em 1 x 107 / mL foram centrifugadas e ressuspensas 
em meio LIT ou meio TAU na mesma concentração de parasitas. Amostras foram removidos no tempo 
indicado e o equivalente a 5 x 105 parasitas foi fixado em lâmina e, após bloqueio com BSA a 3%, 

incubado com a-flagelo e -tubulina, seguidos de incubação com anticorpos secundários e Hoechst. A 
contagem diferencial foi realizada utilizando microscópio de fluorescência que divide as epimastigotas 
em normal, pequeno (corpo alongado e flagelo reduzido) e esférico (corpo arredondado e flagelo 
reduzido) (D). Os dados são rmédia de triplicatas experimentais. 
 

 

A glicose foi capaz de manter o nível de ATP intracelular em 2,6 µM de 

Composto C (Figura 24A) próximo ao controle DMSO, e a viabilidade desses parasitas 
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(Figura 24B). Na viabilidade por 7-AAD não observamos diferença significativa na 

triplicata experimental dos dois grupos (Figura 24C). Quando comparado ao parasita 

em TAU, houve a tendência a diminuição da porcentagem de alterações morfológicas, 

mesmo sem diferença significativa entre os grupos TAUglucose DMSO e TAUglucose 

Cc (Figura 24D). 

A suplementação do meio TAU com fontes de carbono essenciais foi capaz de 

reduzir os efeitos do Composto C, na manutenção da produção, viabilidade celular e 

diminuição das alterações morfológicas. Dentre os nutrientes analisados 

individualmente, a glicose foi o que apresentou maior efeito benéfico ao parasita, 

sendo um importante sinalizador e fonte de ATP, auxiliando na sobrevivência celular. 

Com base nos resultados, podemos supor que a AMPK esteja atuando como 

fator central na homeostasia parasitária, modulando as respostas adaptativas que 

levam à sobrevivência in vitro nos ambientes em que os epimastigotas foram 

expostos. Uma mudança na concentração de glicose extracelular, por menor que seja, 

poderia favorecer a fosforilação da AMPK e possível mudança do metabolismo 

aumentando a captação de aminoácidos para produção de ATP. Tal hipótese 

corrobora com os dados da literatura, em que os epimastigotas em fase estacionária 

mudam o metabolismo de glicose para aminoácidos como aspartato, glutamato e 

prolina como fonte principal de ATP (72). 

 

 

6.9. Geração de antissoros contra as subunidades α1 e α2 da AMPK do 

T. cruzi 

 

Uma das limitações de nosso trabalho é que não pudemos, utilizando 

anticorpos comerciais, determinar de fato os níveis totais das subunidades α1 e α2, 

fundamental para mostrarmos que as diferenças estariam ocorrendo somente por 

fosforilação e defosforilação, e não pelo aumento dos níveis proteicos de cada 

subunidade. Para isto decidimos gerar anticorpos em coelhas utilizando peptídeos 

sintéticos correspondentes a cada subunidade. Antes das imunizações, testamos 

previamente os soros dos animais a serem imunizados pela técnica de ELISA contra 
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os peptídeos imobilizados em placa de 96 poços. Os soros das 4 coelhas utilizadas 

não apresentaram resposta significativa contra os peptídeos. 

Para a imunização utilizamos os peptídeos sintéticos correspondentes à região 

N-terminal das proteínas TcAMPKα1 e TcAMPKα2. Para otimizar a resposta 

imunológica, os peptídeos contendo cisteína na porção C-terminal foram conjugados 

à mcKLH (hemossiderina de Megathur acrenulata) via grupo sulfidrila. Após a 

conjugação foram realizadas seis e cinco imunizações para TcAMPKɑ1 e TcAMPKɑ2, 

respectivamente, a primeira em adjuvante completo de Freund para aumentar a 

resposta imunológica. Após as imunizações os animais foram eutanasiados, os soros 

foram coletados e testados em diferentes diluições por ensaios de ELISA em placa 

sensibilizada com os mesmos peptídeos utilizados nas imunizações imobilizados.  
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Figura 25. Titulação dos antissoros contra TcAMPKa1 e TcAMPKa2. O soro das coelhas imunizadas 
foi coletado após a 6ª imunização para a1 e 5º imunização para a2. Placas de 96 poços foram 
sensibilidades com os mesmos peptídeos utilizados para as imunizações. Após bloqueio, as placas 
foram incubadas com os antissoros diluídos em PBS 1x, e incubados com IgG conjugado a peroxidase 
de camundongo. Os anticorpos ligados foram revelados com OPD, e a reação terminada pela a adição 
de ácido sulfúrico 4 N. Os valores de ligação foram medidos pela absorbância em 492 nm. Foi então 
determinada a titulação para o anti-TcAMPKa1 (A) e anti-TcAMPKa2 (B). Os dados são referentes a 
triplicatas experimentais. 

 
Os soros das 4 coelhas apresentaram resposta satisfatória nas diluições de 

1/100 e 1/200, sendo as coelhas 2 (anti-TcAMPKɑ1) e 4 (anti-TcAMPKɑ2) com 

maiores concentrações de IgG (Figuras 25A e 25B). Quando realizados testes 

cruzados, ou seja, soros de coelhas imunizadas para ɑ1 contra ɑ2 e soros de coelhas 

imunizadas para ɑ2 contra ɑ1, obtivemos resposta semelhante ao teste pré-imune 

(dados não mostrados) indicando que os anticorpos são específicos através da 

metodologia de ELISA utilizando os peptídeos sintéticos. 

Para verificar se os anticorpos estariam reconhecendo as proteínas e 

enriquecer os anti-TcAMPKα1 e anti-TcAMPKα2 obtidos, geramos proteínas 

recombinantes correspondentes a uma porção N-terminal com cerca de 30 kDa da 

AMPKɑ1 (Figura 26A) e AMPKɑ2 (Figura 26B). Utilizamos nas construções o vetor de 

expressão pET28a. Os clones obtidos foram sequenciados, dos quais 2 para ɑ1 e 1 

para ɑ2 estavam corretos. Os plasmídeos foram inseridos em E. coli Artic e após 

indução com IPTG 0,25 mM por 16 horas à 12º graus, analisamos a expressão das 

proteínas por corrida de eletroforese em gel de poliacrilamida seguido por coloração 

com Comassie. Obtivemos a expressão da TcAMPKa1 e TcAMPKa2 com o tamanho 

esperado, porém insolúveis e presentes nos corpos de inclusão. As proteínas foram 

assim solubilizadas pela adição de 8 M de ureia (Figura 26C e 26D). Após a adição 

da ureia, as proteínas foram ligadas à coluna de Ni-sepharose e eluídas com Imidazol 

0,5 M. 
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Figura 26. Proteínas recombinantes AMPKα1 e AMPKα2. As proteínas recombinantes expressas 
correspondem às regiões N-terminal em rosa para a AMPKα1 (A) e AMPKα2 em roxo (B).  As amostras 
de proteína produzida em E. coli foram analiasadas após por eletroforese em gel de poliacrilamida, 
seguida por coloração com azul Coomassie. As bandas correspondentes às proteínas TcAMPKa1 (C) 
e TcAMPKa2 (D) apresentaram o tamanho esperado (30 kDa) nas bactérias após após indução de 
expressão com IPTG (I)  , assim como no corpo de inclusão após solubilização com 8 M de ureia e 
centrifugação (IB).  

 

Para concentrar e diminuir marcações inespecíficas, precipitamos o IgG do 

soro por solubilidade em solução saturada com sulfato de amônio. Em seguida para 

verificar a especificidade dos antissoros gerados, realizamos corrida de eletroforese 

e análise por western blot utilizando os IgG purificados na concentração de 1/100. Na 

figura 27A, utilizamos diferentes concentrações das proteínas recombinantes 

purificadas em coluna de Ni-sepharose. Os soros apresentaram reatividade para as 

proteínas nas diferentes concentrações nos ensaios de imunoblot. 
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Quando realizamos a corrida por eletroforese utilizando extrato proteico de 

epimastigotas da cepa DM28c, e análise por western blot com IgG purificado na 

mesma concentração utilizada anteriormente, não obtivemos reatividade contra a 

proteína do parasita no tamanho esperado de 81.9 kDa para a AMPKα1 e 71.9 kDa 

para a AMPKα2 (Figura 27B).  

 

 

Figura 27. Teste dos IgG purificados com sulfato de amônio. Foi realizada corrida de eletroforese em 
gel de poliacrilamida, seguida por transferência em membrana de nitrocelulose, bloqueio com BSA 5% 
e incubação por 16 horas com antissoros 1/100. As membranas foram então incubadas com IgG 
conjugado à IRDye e revelado por exposição. Os antissoros foram capazes de reconhecer as proteínas 
recombinantes (A), mas não foi capaz de reconhecer as proteínas endógenas do parasita (B). Os dados 
são representativos de triplicatas experimentais. 
 

 

Os antissoros obtidos das imunizações em coelhas apresentaram reatividade 

contra as proteínas recombinantes, mas não contra a proteína do parasita. Com esta 

abordagem não conseguimos confirmar se as bandas fosforiladas correspondem às 

proteínas do parasita.. 
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7. CONSIDERAÇÃO FINAL E CONCLUSÕES 

 

As subunidades catalíticas TcAMPKα1 e α2 apresentam uma alta conservação 

no loop catalítico quando comparadas às subunidades do T. brucei por análises in 

silico. Entretanto observamos que somente a TcAMPKα1 exibe a treonina na posição 

172, aminoácido fosforilável responsável pela ativação da proteína em eucariotos 

superiores. A TcAMPKα2 possui uma serina na posição correspondente a 172. 

Verificamos que em diferentes meios, as subunidades TcAMPKα1 e α2 são 

fosforiladas em epimastigotas (formas proliferativas no inseto) quando diluídas em 

crescimento exponencial. 

O Composto C (Dosomorfina), um potente inibidor da AMPK, prejudica o 

crescimento dos epimastigotas em meio rico, contudo não altera a fosforilação de 

ambas subunidades catalíticas da TcAMPK, conforme visto também por Sternlieb e 

colaboradores (49). Todavia, notamos que os parasitos em meio pobre de nutrientes 

e na presença do inibidor, não recuperam a fosforilação da TcAMPKα, não possuem 

alterações nos níveis de ATP intracelular quando comparados aos controles em 

DMSO, mas sofrem uma mudança de morfologia, exibindo um formato esférico e sem 

flagelo, sugestivo de morte celular. Como estudos em Trypanosoma brucei mostraram 

que a AMPK se fosforila na ausência de glicose utilizamos meios com ou sem glicose 

e verificamos que a fosforilação da cadeia α1 e α2 ocorre da mesma forma nas duas 

condições. Vimos também, que a adição das fontes de carbono glicose, aspartato, 

glutamato e prolina, foram capazes de manter a produção de ATP nos epimastigotas 

e auxiliar na manutenção de viabilidade celular na presença do Composto C, 

favorecendo a sobrevivência desses parasitas em situação de estresse. 

 Estes resultados apontam que a fosforilação da AMPK pode estar relacionada 

à adaptação do parasita a condições distintas. Uma mudança na concentração de 

glicose extracelular, por menor que seja, favorece a fosforilação da AMPK e possível 

mudança do metabolismo aumentando a captação de aminoácidos para produção de 

ATP. Tal hipótese corrobora dados da literatura, em que os epimastigotas em fase 

estacionária mudam o metabolismo de glicose para aminoácidos como aspartato, 

glutamato e prolina como fonte principal de ATP (63). 
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Para melhor caracterizar a função dessas proteínas, geramos anticorpos contra 

a TcAMPKα1 e TcAMPKα2 com peptídeos sintéticos referentes à essas proteínas, e 

geramos proteínas recombinantes da região N-terminal das duas subunidades 

catalíticas. Os antissoros não apresentaram reatividade contra a proteína dos 

epimastigotas através da análise por western blot.  

Tentamos obter epimastigotas nocaute e mutantes para TcAMPKα1 e 

TcAMPKα2 utilizando o sistema CRISPR Cas9. Para esse sistema utilizamos 

epimastigotas superexpressores da endonuclease Cas9, e superexpressores da Cas9 

e da T7 polimerase. Não conseguimos obter epimastigotas com códon de parada ou 

mutação no sítio de fosforilação, assim não conseguimos realizar a deleção da região 

codificadora (ORF) dessas proteínas. 

Com base nos resultados, podemos supor que a AMPK seja uma proteína 

quinase essencial para o T. cruzi, sensível às menores alterações nutricionais durante 

o ciclo biológico do parasita. Supomos que a AMPK esteja atuando como fator central 

na homeostasia parasitária, modulando as respostas adaptativas, como alteração do 

metabolismo parasitário, levando à sobrevivência in vitro nos ambientes em que os 

epimastigotas foram expostos.  
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