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RESUMO 

 

 

Alvim JM. Efeito da rapamicina na infecção de cardiomiócitos humanos por 
Trypanosoma cruzi [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2019.  
 
A Doença de Chagas é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi e considerada 
pela Organização Mundial da Saúde uma doença tropical negligenciada 
endêmica da América Latina. A doença possui uma fase aguda que é dificilmente 
diagnosticada, porém com altas chances de cura quando tratada, e uma fase 
crônica que pode ser assintomática ou com manifestações cardíacas e/ou 
gastrointestinais. Aproximadamente 30% dos pacientes na fase crônica 
desenvolvem manifestações cardíacas da doença, tendo esses um pior 
prognóstico quando comparados com indivíduos com outras formas de 
cardiomiopatia. Não existe tratamento eficaz para essa fase da doença e existe 
uma grande lacuna no conhecimento da relação parasita-hospedeiro tanto na 
fase crônica quanto no tecido cardíaco. Assim, o entendimento de mecanismos 
moleculares de resposta à infecção e que sejam utilizados para a replicação 
parasitária em células cardíacas se torna essencial. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar a modulação da via de mTOR em cardiomiócitos após a infecção por T. 
cruzi. É descrito na literatura que o parasita pode influenciar a ativação dessa via 
na célula após a infecção e que esse mecanismo tem relação com efeitos 
celulares que podem ser benéficos ou não para a infecção. Essas modulações 
parecem ser dependentes do tipo celular e do estágio do parasita. Neste sentido, 
o presente trabalho realizou a modulação da via de mTOR em cardiomiócitos 
derivados de hiPSC utilizando a Rapamicina, um inibidor de mTORC1. Através 
de expressão proteica verificamos que há ativação de mTORC1 após a infecção 
(24 hpi) e que a inibição deste complexo utilizando Rapamicina diminui a 
replicação parasitária (48 hpi). Essa alteração é acompanhada de aumento na 
taxa de consumo de oxigênio (OCR), principalmente 48 hpi, e o tratamento com 
Rapamicina foi capaz de reverter a OCR para valores similares ao controle. A 
quantidade de mitocôndrias foi avaliada para saber se havia correlação com o 
aumento de OCR, porém essa quantidade é menor que o controle tanto nos 
grupos infectados quanto no infectado e tratado. Utilizando um indutor de 
mitofagia (CCCP) foi demonstrado que esse mecanismo ocorre após a infecção, 
porém a queda na replicação avaliada com a Rapamicina é independente da 
mitofagia. Avaliando a dinâmica de escape do parasita para o citoplasma foi 
possível perceber que o efeito da Rapamicina ocorre através do aumento do 
tempo de retenção dos parasitas no vacúolo parasitóforo, atrasando assim o 
tempo de multiplicação. Com isso é possível concluir que a inibição de mTORC1 
gera efeitos em cardiomiócitos que levam à diminuição de replicação parasitária 
de maneira independente da biogênese mitocondrial ou mitofagia, mas agindo 
na dinâmica de escape dos parasitas do vacúolo para o citoplasma. 
 



 
 

Descritores: Cardiomiopatia chagásica; Células-tronco pluripotentes induzidas; 
Cardiomiócitos; Trypanosoma cruzi; Sirolimo; Inibidor de mTOR; Vacúolo 
parasitóforo.  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Alvim JM. Effects of rapamycin on the human cardiomyocytes infection by 
Trypanosoma cruzi [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2019. 
  
Chagas Disease is caused by the parasite Trypanosoma cruzi and is considered 
by the World Health Organization to be a neglected endemic tropical disease in 
Latin America. The disease has an acute phase that is difficult to diagnose, but 
with high chances of cure when treated, and a chronic phase that may be 
asymptomatic or with cardiac and/or gastrointestinal manifestations. About 30% 
of patients in the chronic phase develop cardiac manifestations of the disease, 
which leads to a worse prognosis when compared to other heart disease. There 
is no effective treatment for this phase of the disease and there is a large gap in 
the knowledge of the parasite-host relationship in both the chronic phase and 
cardiac tissue. Thus, the understanding of molecular mechanisms of response to 
infection that are used for parasitic replication in cardiac cells becomes essential. 
The aim of this study was to evaluate the modulation of the mTOR pathway in 
cardiomyocytes after T. cruzi infection. It is described in the literature that the 
parasite may influence the activation of this pathway in the cell after infection and 
that this mechanism is related to cellular effects that may or may not be beneficial 
for infection. These modulations appear to be dependent on cell type and parasite 
stage. In this sense, the present work performed the modulation of the mTOR 
pathway in hiPSC-derived cardiomyocytes using Rapamycin, an mTORC1 
inhibitor. Through protein expression, we verified that there is activation of 
mTORC1 after infection (24 hpi) and that inhibition of this complex using 
Rapamycin decreases parasitic replication (48 hpi). This change is accompanied 
by an increase in oxygen consumption rate (OCR), especially 48 hpi, and 
Rapamycin treatment was able to revert OCR to values similar to the control. The 
number of mitochondria was assessed to determine whether there was 
correlation with the increase in OCR, but this amount is lower than the control in 
both infected and infected and treated groups. Using a mitophagy inducer 
(CCCP) it has been shown that this mechanism occurs after infection, but the 
decrease in replication assessed with Rapamycin is independent of mitophagy. 
Evaluating the parasite escape dynamics for the cytoplasm it was possible to 
notice that the effect of rapamycin is due to increasing the retention time of the 
parasites in the parasitophorous vacuole, thus delaying the multiplication time. 
Thus, it can be concluded that inhibition of mTORC1 generates effects on 
cardiomyocytes that lead to decreased parasitic replication independently of 
mitochondrial biogenesis or mitophagy, but acting on the escape dynamics of 
parasites to the cytoplasm. 
 
 



 
 

Descriptors: Chagas cardiomyopathy; Induced pluripotent stem cells; 
Cardiomyocytes; Trypanosoma cruzi; Sirolimus; mTORC1 inhibitor; 
Parasitophorous vacuole. 
 
  



 
 

 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1.  Doença de Chagas  

 

A Doença de Chagas foi descrita em 1909 por Carlos Chagas, que alcançou 

um feito único na história da medicina: a descoberta do parasita, seu ciclo evolutivo, 

o vetor e seus hábitos, o reservatório doméstico e a doença, que leva seu nome (1). 

Também conhecida como tripanossomíase americana, a Doença de Chagas 

está entre as 17 doenças tropicais negligenciadas estabelecidas pela Organização 

Mundial da Saúde (2) e é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, transmitido  de 

maneira vetorial por insetos da subfamília dos triatomíneos. Esta transmissão pode 

ser através da picada do inseto ou da ingestão de alimentos contaminados com suas 

fezes contendo parasitas. Também existe a transmissão não vetorial que ocorre 

através de transfusão de sangue, doação de órgãos, transmissão vertical e acidentes 

de laboratório envolvendo o parasita (2,3). 

O T. cruzi apresenta quatro estágios diferentes em seu ciclo de vida, que é 

alternado entre o vetor e o hospedeiro (Figura 1). No vetor: 1) o ciclo se inicia com o 

repasto sanguíneo, quando há ingestão de tripomastigotas presentes no sangue do 

hospedeiro infectado. Estes tripomastigotas se diferenciam em epimastigotas no 

intestino dos triatomíneos. 2) Em decorrência da absorção e declínio da 

disponibilidade de nutrientes causado tanto pelo vetor quanto pelo parasita que está 

em fase de proliferação, ocorre adesão dos parasitas à parede intestinal e pausa na 

divisão celular. Na porção final do trato digestivo do vetor, os parasitas se diferenciam 

em tripomastigotas metacíclicos (4). 

Quando esse vetor infectado picar um indivíduo, terá início o ciclo no 

hospedeiro: 3) os tripomastigotas metacíclicos são liberados juntamente com as fezes 

e tem acesso à corrente sanguínea pelo local onde ocorreu a picada. Uma vez em 

contato com o hospedeiro, o tripomastigota é capaz de penetrar diversos tipos 

celulares, onde irá iniciar o processo de diferenciação em amastigota, forma capaz 

de realizar divisão binária (5–7). 4) Por fim, a forma amastigota muda a sua 

conformação gerando novos tripomastigotas flagelados que são capazes de lisar a 
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célula e infectar o tecido adjacente ou a corrente sanguínea, podendo se disseminar 

para outras partes do organismo (8). 

 

 
Figura 1: Ciclo de Transmissão do Trypanosoma cruzi. Adaptado de Argolo e colaboradores (9). 

 

De uma a duas semanas após a picada do inseto inicia-se a fase aguda da 

doença, caracterizada por parasitemia acompanhada de resposta imune e 

manifestações clínicas semelhantes às de uma doença viral, incluindo febre, mal-

estar e linfadenopatia. Isso faz com que a procura ao apoio médico e diagnóstico 

sejam raros, porém quanto mais cedo o tratamento é iniciado, maior a chance de cura. 

Não havendo cura, os pacientes podem evoluir para a fase crônica ou indeterminada 

da doença, sendo que na fase indeterminada há um equilíbrio entre o parasita e a 

resposta imune do hospedeiro, sem que o primeiro cause grandes danos e o 

prognóstico seja similar àqueles que não possuem a doença (8,10). 

Setenta por cento dos pacientes não tratados que chegam à fase crônica não 

desenvolvem nenhuma complicação. Os outros 30% podem desenvolver problemas 

no trato digestivo ou no coração de 10 a 30 anos após a infecção aguda, sendo as 

complicações cardíacas as mais sérias e frequentes (8,11). 
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Duas drogas têm sido utilizadas para o tratamento convencional da doença: 

benzonidazol e nifurtimox. Ambas possuem alta efetividade na fase aguda e baixa na 

fase crônica (2,11) e estão associadas a efeitos colaterais que podem levar o paciente 

a abandonar o tratamento antes do seu término, sendo que cada paciente pode relatar 

efeitos colaterais diferentes (12,13). 

Devido à gravidade da doença, medidas para prevenir a transmissão vetorial 

foram adotadas em países endêmicos bem como maior rigidez e monitoramento em 

bancos de sangue e transplante de órgãos, o que têm diminuído o número de casos 

nesses locais (10,14). No Brasil a principal espécie de vetor é o Triatoma infestans e 

segundo relatórios da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) – 

Departamento de Combate a Vetores, essa espécie está restrita ao noroeste do Rio 

Grande do Sul e oeste da Bahia (15). Desde 2017 no estado de São Paulo o número 

de notificações de outras espécies de triatomíneos tem sido preocupante, entre eles 

Triatoma sordida e Panstrongylus megistus, sendo este o último considerado o 

segundo principal vetor do T. cruzi no Brasil, após o T. infestans (15,16). 

Com a globalização e aumento da imigração foram relatados casos da doença 

em países não endêmicos como os Estados Unidos (sétimo com mais indivíduos 

infectados com T. cruzi no hemisfério ocidental), Espanha, Itália (3,14,17,18), 

Austrália, Japão e Canadá (10). Nesses países, com exceção ao sul dos Estados 

Unidos, não há presença do vetor e existe pouco conhecimento sobre a doença. Os 

principais meios de transmissão são através de doação de sangue, transplante de 

órgãos e transmissão vertical por mães contaminadas (3,17,19,20). 

Considerando o impacto da Doença de Chagas tanto em áreas endêmicas 

quanto áreas não endêmicas, há um crescimento na discussão sobre prevenção, 

controle, diagnóstico precoce e intervenção terapêutica (21).  

 

1.2.  Cardiomiopatia chagásica crônica (CCC) 

 

Aproximadamente oito milhões de pessoas estão infectadas com T. cruzi, 

principalmente na América Latina, onde a doença é responsável por mais de 10.000 

mortes por ano (22). Um estudo de 2013 estimou que na América Latina o custo em 

saúde por indivíduo com Doença de Chagas seria de 383 dólares por ano, sendo o 



4 
 

 
 

Brasil o país latino com maior prejuízo devido à perda de produtividade e mortalidade 

dessas pessoas (23). 

Mesmo que a mortalidade devido à doença tenha caído nos últimos anos, a 

Doença de Chagas causa consequências crônicas e irreversíveis no coração, sistema 

digestório e nervoso (2). De 20 a 30% dos indivíduos infectados irão desenvolver 

manifestações cardíacas da doença, o que está associado ao aumento da 

mortalidade (24). 

A cardiomiopatia chagásica engloba toda manifestação cardíaca definida pela 

presença de anormalidades eletrocardiográficas em pacientes com sorologia positiva 

para a doença. A Cardiomiopatia Chagásica Crônica (CCC) é a manifestação clínica 

mais importante da Doença de Chagas, resultando na maior parcela de morbidade e 

mortalidade em decorrência da doença. Essa condição se distingue das demais 

cardiomiopatias devido à distribuição de fibrose nas regiões posteriores e apicais do 

ventrículo esquerdo e envolvimento do sinus nodal e da condução elétrica. No início 

a CCC pode ser silenciosa, porém pode progredir para uma cardiomiopatia dilatada 

com falência cardíaca, arritmias ventriculares e distúrbios de condução (25). 

As complicações da CCC resultam do remodelamento da matriz colágena 

seguido de fibrose, levando ao aumento de rigidez miocárdica, disfunção sistólica e 

diastólica e, por fim, cardiomiopatia dilatada associada à arritmia ventricular e 

aumento do risco de morte súbita, que é a maior causa de mortalidade entre pacientes 

chagásicos (3,8,17,20,26). Estudos histológicos mostram a presença de infiltrado 

inflamatório, juntamente com fibrose e danos às fibras cardíacas (27). 

Comparando pacientes que apresentam falência cardíaca decorrente de 

outras causas com pacientes chagásicos é possível observar que o prognóstico 

destes é pior (8,26,28–30); além disso, os avanços na área médica que possibilitaram 

o melhor prognóstico nos casos de falência cardíaca têm um impacto menor nos 

pacientes chagásicos devido a pouca representação desse grupo em estudos clínicos 

e menor quantidade de estratégias pensadas diretamente para estes pacientes (26). 

O único tratamento disponível para os estágios finais da CCC é o transplante 

cardíaco, um procedimento caro, complexo e com disponibilidade variável (27), 

destacando a importância de estudos nessa área. 

 

1.3.  Infecção de cardiomiócitos e formação do vacúolo parasitóforo  
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A instalação do T. cruzi no organismo leva à alteração de diversas vias nas 

células infectadas em resposta ao processo de infecção e replicação parasitária. 

Essas alterações podem ser tanto um mecanismo de defesa do hospedeiro quanto 

uma forma do parasita se manter vivo (28). Mesmo que o T. cruzi tenha a capacidade 

de infectar praticamente todas as células nucleadas de mamíferos, possui tropismo 

por células musculares e do sistema nervoso (31) o que pode estar associado às 

manifestações patológicas da doença. 

Diversas moléculas já foram descritas como importantes no processo de 

adesão e internalização do parasita, inclusive em cardiomiócitos (29). Dependendo 

do estágio evolutivo e da cepa de T. cruzi, diferentes moléculas são expressas (32). 

Mucinas, que são o principal componente da superfície do T. cruzi são usadas como 

ligantes que interagem com a célula hospedeira. Trans-sialidases (TS) e 

glicoproteínas também já foram relacionados com o processo da adesão (33). 

As células hospedeiras expressam moléculas que são utilizadas nesse 

processo. Essas moléculas podem ser ricas em glicose incluindo glicoconjugados e 

receptores de manose, componentes da matriz extracelular como a fibronectina e 

proteoglicanos; ou ricas em lipídeos, como os presentes em balsas lipídicas 

(membrane rafts) que são microdomínios de membrana ricos em colesterol onde 

estão presentes também receptores de LDL (do inglês Low Density Lipoproteins), 

além de diversos receptores de membrana (34) (Figura 2). 
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Figura 2: Esquema de moléculas envolvidas na interação parasita-hospedeiro expressas no parasita e 
na célula hospedeira (32). 

 

Atualmente existem cinco mecanismos bem caracterizados de infecção pelo T. 

cruzi em diferentes tipos celulares (34). Ao menos dois desses mecanismos são 

descritos em células que não efetuam fagocitose, como é o caso dos cardiomiócitos 

(5). O primeiro tem relação com a sinalização mediada por cálcio através da geração 

de 1,4,5-trifosfato de inositol (IP3), responsável pelo tráfego de lisossomos para o 

local de entrada dos parasitas na membrana da célula, onde agem como doadores 

de membrana para o vacúolo parasitóforo (VP); esse mecanismo é dependente de 

microtúbulos e da polimerização de actina. O segundo está relacionado com a 

invaginação da membrana celular através da sinalização de PI3K (do inglês 

Phosphoinositide 3-kinases) que é capaz de fosforilar PIP2 gerando PIP3 na 

membrana celular e é independente da polimerização de actina; após a invasão 

celular o parasita inicia uma sinalização bidirecional de cálcio que é essencial para a 

acidificação do vacúolo parasitóforo (5,6,35). 

Independente do processo há recrutamento e fusão dos lisossomos, seja com 

a membrana celular no momento da infecção ou após a invaginação da membrana 

celular, uma vez que esse processo de fusão é essencial para a formação de um VP 

viável e retenção dos parasitas no ambiente intracelular (5,36). 
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Proteínas associadas à membrana dos lisossomos (LAMP, do inglês 

lysosome-associated membrane protein) são proteínas glicosiladas e ricas em ácido 

siálico, sendo classificadas como o principal componente do lúmen dos lisossomos. 

O T. cruzi não é capaz de sintetizar ácido siálico, porém possui uma enzima 

especializada, a trans-sialidase (TS), que é responsável por transferi-lo da membrana 

do lisossomo para a membrana do parasita, o que favorece o sucesso da infecção ao 

deixar a membrana do lisossomo mais susceptível à ruptura (6,35–37). Além da ação 

da TS no processo de infecção, uma complexa rede de peroxidases e superóxido 

dismutases é responsável pela sobrevivência do parasita após a acidificação do 

vacúolo, protegendo-o das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (6). 

Quando a acidificação ocorre, o parasita escapa para o citoplasma onde se 

transforma na forma amastigota, capaz de replicar e continuar o ciclo (5–7,36–38). 

Assim, LAMP1 tem sido descrita como uma proteína importante no processo de 

invasão e retenção do parasita (36,39). 

 

 
Figura 3: Modelo de entrada do T. cruzi em células não-fagocíticas. Modificado de Burleigh e 

colaboradores (40). 
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Considerando os processos biológicos que ocorrem para que haja sucesso na 

invasão e multiplicação dos parasitas, existem fenômenos que podem prejudicar esse 

mecanismo. Primeiramente, os lisossomos e a membrana celular são os principais 

doadores de membrana para a formação do VP, assim, a inibição do tráfego de 

membranas pode impedir o sucesso da invasão. As fontes doadoras de membrana 

incluem também endossomos participantes da via de autofagia celular e perturbações 

nessa via podem influenciar na infecção (5). 

A cinética de escape do VP é outro ponto importante para o sucesso da 

infecção uma vez que perturbações na transformação da forma tripomastigota para a 

forma amastigota podem acarretar em prejuízo no desenvolvimento intracelular (38). 

 

1.4.  Via de PI3K/AKT/mTOR 

 

Como descrito acima, a entrada do T. cruzi em células não fagocíticas pode 

ocorrer de maneira dependente da ativação da via de PI3K. Essa proteína é 

responsável por diversos efeitos intracelulares a partir da via de sinalização 

denominada PI3K/AKT/mTOR (41). 

Após o reconhecimento de um ligante por seu respectivo receptor, que pode 

pertencer a diferentes classes, ocorre a ativação desse receptor permitindo sua 

interação com moléculas regulatórias ou adaptadoras que irão levar à ativação de 

PI3K. Uma vez ativada, essa proteína é capaz de fosforilar o PIP2 

(phosphatidylinositol (4,5)-bisphosphate) presente na membrana, gerando o PIP3 

(phosphatidylinositol (3,4,5)-bisphosphate), que é responsável por ancorar as 

proteínas AKT e PDK1 (Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1) à membrana celular 

através da ligação com seu domínio de homologia à pleckstrina (PH, de pleckstrin 

homology) (41,42). 

Para que a haja a ativação de AKT, esta deve ser fosforilada em dois sítios 

diferentes: serina 473 (S473) e treonina 308 (T308), sendo que a ativação total dessa 

proteína se dá apenas quando esses dois sítios são fosforilados. As proteínas 

responsáveis por essas fosforilações são mTORC2 (do inglês 

mammalian/mechanistic target of rapamycin complex 2) e PDK1, respectivamente 

(43). A fosforilação de AKT na S473 gera uma modificação na conformação da 

proteína gerando um sítio de ancoragem que recruta PDK1 e favorece a fosforilação 
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da T308 (42,44).Quando ativa, AKT é responsável por diversos efeitos celulares, 

incluindo a inibição de apoptose, angiogênese, metabolismo, crescimento, 

proliferação, sobrevivência, síntese proteica e transcrição celular (41). Alguns desses 

efeitos são dependentes da via de mTOR, que é ativada por AKTatravés da 

fosforilação de MTORC1, levando à inibição de PRAS40 (proline-rich Akt substrate of 

40 kDa) e TSC1/2 (Tuberous sclerosis 1/2) e ativação de RHEB (Ras homolog 

enriched in brain) (45,46). 

A via de mTOR (do inglês mammalian/mechanistic target of rapamycin) é 

modulada por diversos mecanismos como ativação de resposta inflamatória e 

disposição de nutrientes. mTOR é uma proteína quinase pertencente à via das PI3K 

e composta por dois complexos multiproteicos: mTORC1 e mTORC2 (46). 

O primeiro complexo é mais bem caracterizado e composto por mTOR, 

RAPTOR e mLST8. Quando ativado é responsável pela fosforilação da proteína 

quinase S6 beta-1 (S6K1) e a proteína-1 de ligação a 4E (4E-BP1) que é um fator de 

iniciação. A fosforilação de S6K1 e 4E-BP1 leva à ativação e inibição dessas 

proteínas, respectivamente, levando à síntese proteica, síntese de lipídeos 

necessários para proliferação celular, metabolismo celular, produção de ATP, 

aumento do fluxo glicolítico através de HIF-1α, diminuição da autofagia e mitofagia, e 

indução de genes de resposta inflamatória (47–50). 

O complexo mTORC2, composto por mTOR, RICTOR e mLST8, apesar de 

menos estudado foi descrito como ativado downstream à PI3K e é o responsável pela 

fosforilação de AKT na serina 473 (S473), que irá atuar através de intermediários para 

que haja a ativação de mTORC1 (51). 

Como forma de controle da via, a ativação de mTORC1 gera uma 

retroalimentação negativa através de ativação de S6K1 que fosforila RICTOR inibindo 

mTORC2 e consequentemente diminuindo a ativação de AKT (43,45). 

O inibidor clássico de mTORC1 é a Rapamicina, que age nas células após sua 

ligação com a proteína intracelular FKBP12 (46,52). O complexo Rapamicina-FKBP12 

interage com o complexo mTORC1 inibindo sua função. O tratamento com 

Rapamicina não é capaz de inibir diretamente o complexo mTORC2, porém é 

demonstrado que seu tratamento prolongado pode alterar a função de mTORC2 

dependendo do tipo celular e tempo de tratamento. Essa alteração resulta da 

associação da Rapamicina com mTOR livre impedindo que haja a formação de 
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mTORC2. Essa diminuição de função é avaliada através da queda na fosforilação de 

AKT (T308) (43,52). 

 

 
Figura 4: Modelo de ativação da via PI3K/AKT/mTOR. Figura original. 

 

A via denominada PI3K/AKT/mTOR é amplamente estudada em diversos 

cenários, inclusive na relação parasita-hospedeiro, e o tratamento com Rapamicina 

vem sendo utilizado para modular as respostas em diferentes tipos celulares. Em 

estudos com Leishmania sp., existem contradições quanto ao impacto de mTOR no 

desenvolvimento da doença, sendo que um dos estudos propõe que o bloqueio de 

mTORC1 favorece a replicação do parasita (53) e outros mostram que a ativação de 

mTOR pode ser benéfica para o parasita, uma vez que essa ativação modula 

negativamente a autofagia (54,55), bem como é capaz de modular a resposta 

inflamatória, levando à diminuição de IL-12 e aumento de IL-10, essenciais para a 

sobrevivência do parasita (56). 

Essa via também foi descrita utilizando modelo de infecção por Trypanosoma 

cruzi em diferentes estudos com diferentes tipos celulares. Em células HeLa (57,58), 

os autores destacam a relação de mTOR com a infecção mediada por mobilização de 

lisossomos onde existe uma diferença de resposta dependendo da fase em que o 

parasita se encontra, sendo que mTOR seria capaz de diminuir a infecção de 

tripomastigotas derivados de tecido (TCT) e aumentar a de tripomastigotas 

metacíclico (MT). 
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Utilizando mioblastos e fibroblastos, Brígido e colaboradores (59) também 

exploram a dinâmica dos lisossomos, porém focando em proteínas de membrana 

associadas ao reparo, onde a inibição de mTOR com Rapamicina é capaz de modular 

a expressão dessas proteínas e diminuir a infecção celular; em um estudo mais 

recente que utiliza um modelo de infecção com macrófagos, Márquez e colaboradores 

mostram que o parasita é capaz de ativar a via de mTOR, que se mostra importante 

para a replicação parasitária nessas células e, ainda, essa resposta é revertida com 

a adição de Rapamicina que é capaz de conferir um perfil anti-inflamatório a essas 

células (60). 

Finalmente, utilizando cardiomiócitos Libisch e colaboradores (61) mostraram 

que após a infecção houve ativação da via de AKT/mTORC1, sendo essa via 

responsável por uma modulação do perfil energético dessas células levando à 

biogênese mitocondrial em resposta à infecção. 

 

1.5.  Uso de cardiomiócitos derivados de hiPSC (hiPSC-CM) 

 

As células tronco de pluripotência induzida (do inglês induced pluripotent stem 

cells - iPSC), foram descritas pela primeira vez por Takahashi e Yamanaka em 2006 

(62). Essas células são geradas a partir da introdução de quatro genes que codificam 

fatores de transcrição (Oct3/4, Sox2, Klf4 e c-Myc) em células somáticas adultas, 

como fibroblastos (62). 

Após o estabelecimento das iPSCs surgiram metodologias de diferenciação 

dessas células em diferentes tipos celulares, como cardiomiócitos (63,64). A 

produção de cardiomiócitos derivados de células tronco humanas de pluripotência 

induzida (hiPSC-CM) surgiu como uma importante fonte para estudos de regeneração 

cardíaca, screening de drogas e modelagem de doenças complexas (63). 

A cardiomiopatia chagásica é uma patologia complexa e de difícil modelagem, 

pois apesar de possuir muitos estudos em animais, estes não podem ser aplicados 

diretamente à prática clínica devido à diferença entre as espécies estudadas. Com o 

advento das hiPSC-CM, modelos de infecção em cardiomiócitos humanos tem sido 

utilizados com sucesso (38,61,65,66) e trazem a oportunidade de ampliar o 

conhecimento acerca dos processos de infecção e a relação entre o T. cruzi e 

cardiomiócitos humanos.  
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 OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a contribuição da via de mTOR na infecção e replicação do T. cruzi em 

cardiomiócitos derivados de hiPSC. 

 

2.2.  Objetivos específicos 

 

- Analisar atividades downstream à via de mTOR após a infecção de hiPSC-

CM com T. cruzi; 

- Avaliar a infecção e replicação parasitária após inibição de mTORC1 com 

Rapamicina; 

- Avaliar a modulação de autofagia e mitofagia nos hiPSC-CM após tratamento 

com Rapamicina e após infecção com T. cruzi; 
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 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.  Cultura de células-tronco humanas de pluripotência induzida 

diferenciadas em cardiomiócitos (hiPSC-CM) 

 

Os experimentos envolvendo células humanas foram realizados de acordo 

com as normas e princípios éticos e legais e o projeto foi aprovado e protocolado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (CEP-FMUSP) sob o número SDC 4395/16/061. 

 

Obtenção e reprogramação: As células tronco de pluripotência induzida (hiPSC 

- do inglês human induced pluripotent stem cells) utilizadas foram obtidas no 

Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular (LGCM) e reprogramadas a partir de 

fibroblastos humanos segundo o protocolo descrito por Somers e colaboradores 

(2010) (67), com modificações. Essas células foram previamente obtidas e 

caracterizadas quanto aos marcadores de pluripotência e estabilidade cromossômica 

e então armazenadas; as células têm origem de doadores sadios e foram extraídas a 

partir do clone SS109. 

Também foram utilizadas hiPSC derivadas de fibroblastos com mutação que 

confere expressão da proteína verde fluorescente (mEGFP) na porção C-terminal da 

proteína mitocondrial TOM20. Essas células foram adquiridas comercialmente 

através do Instituto Coriell para Pesquisa Médica (AISC-0011). 

 

Diferenciação em cardiomiócitos: As hiPSC foram submetidas a diferenciação 

para cardiomiócitos funcionais conforme protocolo adaptado de Lian et al. (2012) (64) 

usando pequenas moléculas (Figura 5) (68). Esse protocolo é baseado na modulação 

da via de sinalização de WNT, importante para a proliferação e orientação celular. 

As hiPSC foram descongeladas e plaqueadas em placa de seis poços onde 

foram mantidas até apresentarem a confluência necessária para a condução dos 

experimentos. Ao apresentarem aproximadamente 75% de confluência, as células 

foram soltas pela ação de Versene (Life Technologies 15040066), contadas em 

câmara de Neubauer e, então, plaqueadas de 1 a 1,25 x105 células/cm2 em placa de 
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12 poços contendo matriz extracelular Geltrex (Life Technologies A14133-02) em 

meio E8 (Essencial 8 Basal Media - Life Technologies A15169-01 com adição de 

Essential 8 Supplement (50x) - Life Technologies A15171-01), esse é considerado o 

terceiro dia antes do início da diferenciação (D-3). Nos dois dias seguintes (D-2 e D-

1) o meio foi trocado por E8 e mTeSR1 (Stemcell Technologies 85852) 1:1 (v/v). 

Então no dia zero (D0), quando as células já apresentavam uma confluência 

de 95-100% o meio foi trocado por RPMI 1640 (Life Technologies 11875-093) 

suplementado com B27 sem insulina (Life Technologies A18956-01), chamado de 

RB-, e para o início da diferenciação ele é utilizado com adição de 9 µM de 

CHIR99021 (Biobyrt 361571), um potente inibidor de GSK3 e ativador de WNT. No 

D1, metade do meio foi retirado e adicionado 1 mL de meio RB- com adição de 9 µM 

de CHIR99021 e 4 µM de BMP4 (R&D Systems 314-BP/CF), sendo este último 

regulador da embriogênese que desempenha um papel no crescimento e 

diferenciação de vários tipos celulares. No dia seguinte (D2), o meio foi trocado por 

RB- com adição de 2,5 µM de XAV939 (Cayman Chemical 13596) uma pequena 

molécula que inibe a via downstream de WNT e 2,5 µM de KY02111 (Cayman 

Chemical 14315) que promove a diferenciação de hiPSC em cardiomiócitos também 

através da inibição de WNT; as células foram mantidas nesse meio até o D4, quando 

o meio foi trocado por RPMI 1640 suplementado com B27 com adição de insulina 

(Life Technologies  17504-044), chamado de RB+, com adição de XAV939 e KY02111 

nas mesmas concentrações já descritas. Entre D5 - D9 as células foram mantidas em 

RB+ e após o D10 em CDM5 (RPMI 1640, 500 g/mL albumina humana (Sigma-Aldrich 

A8412), 213 g/mL l-ascorbic acid 2-phosphate (Sigma-Aldrich A8960), 1% de 

aminoácidos não-essencias (Sigma-Aldrich M7145) e 0,1% de antioxidante (Sigma-

Aldrich A1345)). 

Aproximadamente 10 dias após o início da diferenciação, células contráteis já 

então denominadas como hiPSC-CM, são facilmente visualizadas por microscopia 

óptica, porém não são o único tipo celular presente na placa. Assim, no máximo dois 

dias após o início da contração celular realizamos a seleção metabólica dessas 

células adicionando 5 mM de lactato (Sigma-Aldrich L4263) ao meio CDM5 

(preparado com RPMI 1640 sem adição de glicose (Life Technologies 11879020)) a 

cada dois dias com duração total de seis dias. 

Após essa fase é possível verificar uma considerável perda de células não 

contráteis e as células que sobreviveram foram soltas pela ação da tripsina (Sigma-
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Aldrich 59417C), contadas e plaqueadas sobre matriz de Geltrex na quantidade de 

3,5 a 4 x104 células por poço em placa de 96 poços para ensaios de fluorescência e 

1 x106 células por poço em placa de 12 poços para demais experimentos. As hiPSC-

CM foram cultivadas em meio CDM5 até e durante o desenvolvimento dos 

experimentos, sendo que o meio foi trocado por CDM5 fresco a cada dois dias e as 

células foram mantidas em estufa para cultivo celular a 37°C e 5% CO2 até o 

desenvolvimento dos experimentos de infecção, aproximadamente no trigésimo dia 

da diferenciação. 

 

 
Figura 5: Linha do tempo dos tratamentos realizados para diferenciação de hiPSC em hiPSC-CM. 

 

3.2.  Infecção celular com Trypanosoma cruzi 

 

Cultura de T. cruzi: Foi utilizada a cepa Y do parasita T. cruzi (tipo II), contendo 

uma mutação que confere a expressão de GFP nas formas amastigotas, como 

descrito por Ramirez, et al. (2000) (69). Nos experimentos realizados com as células 

TOM20-GFP, foram utilizados parasitas da cepa Y sem a expressão de GFP. 

Para ambas as cepas foram utilizadas a mesma forma de cultivo. Basicamente, 

células LLC-MK2 (ATCC CCL-7; American Type Culture Collection, Rockville, MD) 

sub-confluentes foram infectadas, em diferentes placas, com aproximadamente 5 

x106 tripomastigotas da cepa de interesse. Parasitas livres no meio foram retirados 

após 24 horas de infecção e a cultura foi mantida em RPMI 1640 (LGC BR30011-05) 

com 2% de soro fetal bovino (FBS) a 37ºC e 5% CO2. Cinco dias após a infecção, 

formas livres de tripomastigotas foram encontradas no sobrenadante e retiradas 

juntamente com o meio, centrifugadas a 2500 rpm por 10 minutos e o pellet suspenso 

em CDM5. 

 

Infecção de cardiomiócitos: Os cardiomiócitos foram mantidos em estufa a 

37ºC e 5% CO2 e no momento da infecção o meio de cultura foi retirado e trocado por 
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uma suspensão de T. cruzi em CDM5 de modo a obter a proporção de 5:1 

(parasitas:célula). Foram utilizados de 17,5 a 20 x104 parasitas em 100 µL de CDM5 

por poço em placas de 96 poços e 5 x106 parasitas em 2 mL por poço em placas de 

12 poços. 

As placas retornaram à estufa nas mesmas condições onde permaneceram 

por 24 e 48 horas. Para análises onde a infecção dura mais que 24 horas, o meio de 

cultura foi retirado 24 horas pós-infecção (24hpi) juntamente com tripomastigotas 

livres e foi trocado por meio fresco. 

 

3.3.  Modulação da via de mTOR  

 

Para avaliar a participação da via de mTOR no desenvolvimento da infecção e 

replicação parasitária foi utilizado um inibidor de mTORC1, Rapamicina (LC 

Laboratories R-500). A Rapamicina foi diluída em DMSO (dimetilsulfóxido) seguindo 

as orientações do fabricante e diversas alíquotas na concentração de 10 mM foram 

mantidas a -20ºC até o momento da utilização, quando foram diluídas em meio de 

cultura. Células incubadas com DMSO (veículo – volume correspondente a 10 µM) 

foram utilizadas como controle. Foram testadas as concentrações de 0,1; 1 e 5 µM, 

sendo que a última foi a que obteve melhor resposta. 

As células foram tratadas com Rapamicina 16 horas antes da infecção. No 

momento da infecção o meio foi trocado por CDM5 contendo os tripomastigotas de T. 

cruzi e a Rapamicina nas mesmas concentrações do pré-tratamento. Após 24 horas 

de infecção, as células foram lavadas três vezes com PBS aquecido para retirar os 

parasitas livres e incubadas com meio fresco contendo a droga. No grupo controle foi 

realizado o mesmo processo, porém com as células foram incubadas com DMSO. 

 

3.4.  Avaliação da infecção e replicação 

  

A avaliação da infecção e replicação foi realizada através de contagem do 

número de células totais e número total de parasitas por poço, em placas de 96 poços. 

Para a contagem os núcleos das células e os núcleos e cinetoplastos dos parasitas 

foram corados com DAPI, os limites celulares foram marcados com faloidina e 
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dependendo do experimento foi utilizado o parasita que expressa GFP na forma 

amastigota. 

 

Ensaio de fluorescência: Após 24 e/ou 48 hpi, as células foram lavadas duas 

vezes com PBS, fixadas por 30 minutos com paraformaldeído (PFA) a 4% e lavadas 

novamente com PBS. 

A marcação das células foi realizada com uma sonda conjugada à 

fluorescência que possui alta afinidade por filamentos de actina presentes na 

membrana das células (Faloidina – Invitrogen A34055) e DAPI (1:100) diluídos em 

solução de caseína 2% e incubados por duas horas a temperatura ambiente e ao 

abrigo da luz. Após a incubação, as células foram lavadas e mantidas em PBS a 4ºC 

e ao abrigo da luz até o momento da aquisição das imagens. 

 

3.5.  Modulação e avaliação de mitofagia e autofagia por fluorescência 

 

Para avaliar a participação da via autofágica foram utilizados inibidores de 

autofagia: 3-metiladenina (3-MA) na concentração de 5 mM (Sigma-Aldrich M9281) e 

Bafilomicina A1 de Streptomyces griséus na concentração de 100 nM (Sigma-Aldrich 

B1793); as drogas foram utilizadas juntamente com a infecção e mantidas até o final 

dos experimentos. Também foi utilizado um indutor da mitofagia, Carbonyl cyanide 3-

chlorophenylhydrazone (CCCP), na concentração de 10 nM (Sigma-Aldrich C2759) 

no momento da infecção mantendo o tratamento até o final do experimento. 

Nos experimentos onde houve tratamento de Rapamicina com adição dos 

inibidores (3-MA e Bafilomicina A1) ou CCCP, as células foram pré-tratadas e 

infectadas somente com Rapamicina; 24 hpi o meio foi retirado, os poços lavados e, 

então, adicionado meio com a combinação de Rapamicina + 3-MA, Rapamicina + 

Bafilomicina A1 ou Rapamicina + CCCP. Essa metodologia foi adotada uma vez que 

o objetivo era avaliar a capacidade dessas drogas de reverter o efeito da Rapamicina 

sobre a multiplicação parasitária. 

 

Ensaio de imunofluorescência: Após 24 e/ou 48 hpi, as células foram lavadas 

duas vezes com PBS, fixadas por 30 minutos com PFA a 4% e lavadas novamente 

com PBS. 
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As células foram permeabilizadas com Nonidet P-40 (NP40) 0,1% por 15 

minutos e então bloqueadas com caseína 2% por 1 hora. Após esse período, 

anticorpo anti-LAMP1 H4A3 (IgG de camundongo) (Santa Cruz sc-20011) 1:100 foi 

incubado por 16 horas a 4ºC sob agitação. Os poços foram lavados com PBS e então 

incubados com solução de caseína 2% com adição de anticorpo secundário Alexa-

Fluor 647 Anti-IgG de camundongo feito em cabra (Invitrogen A-21235) na 

concentração de 1:250 e DAPI (1:100) por duas horas a temperatura ambiente e ao 

abrigo da luz. Após a incubação, as células foram lavadas e mantidas em PBS a 4ºC 

e ao abrigo da luz até o momento da aquisição das imagens. 

 

As células que apresentam a expressão de GFP juntamente com a proteína 

TOM20 foram apenas fixadas e marcadas com DAPI (1:100) diluído em PBS. 

 

3.6.  High Content Screening (HCS) e High Content Analysis (HCA) 

 

Após os ensaios de fluorescência, foi utilizado o sistema de microscopia de 

fluorescência automatizado IN Cell Analyzer 2200 - GE no Centro de Facilidades para 

a Pesquisa (CEFAP) do Instituto de Ciência Biomédicas da Universidade de São 

Paulo (ICB-IV/USP). Para a aquisição das imagens foi considerada a característica 

de excitação/emissão (nm) da faloidina (555/565), DAPI (358/461), GFP (488/525) e 

Alexa Fluor 647 (594/633). Foram fotografados ao menos nove campos aleatórios por 

poço, que não se sobrepõem, em placas de 96 poços (TPP, Sigma-AldrichZ707910 

ou Greiner Bio-One 655986). 

Para as análises foram utilizados os softwares Image J, IN Carta (GE) e a 

plataforma de linguagem de programação MATLAB (MATLAB and Statistics Toolbox 

Release 2017b, The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, United States) através 

de um script desenvolvido para o projeto, como detalhado a seguir. 

 

Image J: A quantificação da infecção nos primeiros experimentos foi realizada 

por clique através do plug-in “Cell Counter” no software ImageJ. Para isso, as imagens 

obtidas com a marcação para DAPI eram abertas no programa e os núcleos das 

células (2 a 10 µm) e dos parasitas (1 a 10 nm) eram contados manualmente. Esses 

dados foram computados em planilha de Microsoft Excel (2010) onde foi calculada a 
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quantidade de células totais (soma de todas as células nos nove campos), a 

quantidade de parasitas totais (soma de todos os parasitas nos nove campos) e a 

quantidade de parasitas por 100 células. 

O Image J também foi utilizado para a contagem de parasitas em VP. Para 

tanto as imagens de DAPI e LAMP1 marcado com Alexa Fluor 647 foram abertas e 

foi feita a sobreposição dessas imagens. Então, foi possível avaliar com as duas 

marcações a presença dos núcleos dos parasitas dentro dos vacúolos marcados por 

LAMP1. Para isso foram contados manualmente também através do plug-in “Cell 

Counter” a quantidade de parasitas e a quantidade de parasitas dentro de vacúolo 

por célula. Esses dados foram computados em planilha de Microsoft Excel (2010) 

onde foi calculada a quantidade de parasitas dentro de vacúolo por célula. 

Todos os dados calculados em planilhas de Microsoft Excel foram transferidos 

para o software GraphPad Prism 8.0 (GraphPad Softwares Inc. CA, USA) onde os 

gráficos e as análises estatísticas foram realizados. 

As imagens apresentadas nos resultados foram editadas no Image J a fim de 

permitir a melhor visualização das estruturas destacadas e também foi realizado 

merge de duas ou mais imagens a fim de permitir identificar a localização de 

diferentes estruturas em uma mesma imagem. 

 

IN Carta: Considerando a grande quantidade de dados gerados a partir da 

técnica de HCS, a utilização de plataformas automatizadas de análise garante uma 

avaliação mais rápida, precisa, imparcial e compreensiva das imagens. 

O software IN Carta foi utilizado para avaliação de infecção, com segmentação 

para os núcleos celulares, os parasitas e o limite celular. 

Também foi utilizado para avaliar a marcação mitocondrial das células que 

expressam a proteína TOM20 com GFP. Nessa análise foi possível obter dados de 

quantidade de mitocôndrias por célula. 

O software gerou um arquivo de texto separado por vírgulas (CSV, comma 

separated values) com os dados de cada célula, a média dos dados de cada campo 

e a média dos dados de cada poço. Essas planilhas foram utilizadas para obter os 

dados de interesse que foram transferidos para o software GraphPad Prism 8.0. 

 

Script na plataforma MATLAB: Para a quantificação de infecção das células 

com os parasitas que apresentam expressão de GFP na fase amastigota, foi 
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desenvolvido um script de que permite identificar as células pela marcação de núcleos 

marcados com DAPI (2 a 10 µm) e o parasita baseado na marcação de GFP (1 a 10 

nm) na plataforma de linguagem de programação MATLAB. Do mesmo modo que os 

softwares anteriores, o número total de células e parasitas por poço resulta da soma 

desses parâmetros quantificados nas nove imagens por poço. Os resultados da 

contagem foram então transferidos para uma planilha no Microsoft Excel e calculados 

os mesmos parâmetros. 

  

A quantificação de infecção, que foi realizada nos diferentes softwares, foi 

validada de acordo com os resultados obtidos manualmente com o Image J e obteve 

resultados semelhantes nas diferentes plataformas. 

 

3.7.  Western blot 

 

Para a análise de expressão proteica por western blot as proteínas foram 

extraídas em tampão RIPA (Tris HCl 157,6 mg, NaCl 175,3 mg, NP-40 1%, 

Deoxycholato 0,5%, SDS 0,1%, Azida 0,02% em 20 mL de H2O ultrapura) com 

inibidores de proteases (Sigma-Aldrich P8340) e fosfatases (C2 - Sigma-Aldrich 

P5726 e C3 - Sigma-Aldrich P0044). As amostras foram então quantificadas por BCA 

(Thermo Scientific 23228) e uma quantidade fixa de proteína foi submetida à 

separação em gel de eletroforese SDS-PAGE 10%, juntamente com um padrão de 

peso molecular (BioRad Kaleidoscope 161-0324). Após a separação, as proteínas 

presentes no gel foram transferidas para uma membrana de PVDF (GE HybondP 

25006567) em sistema úmido por 16 horas e após este procedimento a membrana 

permaneceu por 16 horas a 37°C para perfeita secagem e adesão das proteínas. A 

membrana foi bloqueada por 1 hora com 5% de albumina bovina (BSA, bovin serum 

albumin – Sigma-Aldrich A7030) diluído em tampão PBS com 0,1% de Tween 20 

(PBST 0,1%) para evitar ligações inespecíficas. Após esse período, a membrana foi 

incubada por 16 horas a 4°C sob agitação com anticorpo contra proteínas de interesse 

diluído em BSA 5%. Depois de sucessivas lavagens com PBST 0,1%, a membrana 

foi incubada por 1 hora com anticorpo secundário conjugado com HRP (horseradish 

peroxidase), que irá se ligar ao anticorpo primário. Então, a membrana foi lavada 
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novamente e revelada pelo método de quimiluminescência (ECL). Os anticorpos 

utilizados bem como as suas diluições estão expostos na Tabela 1. 

A obtenção das imagens após a reação de revelação foi realizada no 

equipamento Image Quant LAS 4000 (GE) utilizando o software Image Quant. Essas 

imagens foram então analisadas no programa ImageJ onde foi gerada a medida da 

área sob a curva em unidades arbitrárias, medidas que são expressas nos gráficos 

para indicar a quantidade da proteína presente em cada condição. Todas as amostras 

foram normalizadas pela quantidade de β-actina. 

 

Tabela 1 - Anticorpos utilizados em Western blot. 

Anticorpos primários 

Anticorpo Marca Referência Espécie 
Diluição 

(v:v) 

Β-actina 
Sigma-

Aldrich 
A5441 Camundongo 1:10000 

4E-BP1 fosforilada 
Cell 

Signaling 
2855 Coelho 1:1000 

mTOR fosforilada 
Cell 

Signaling 
5536 Coelho 

1:1000 

 

LC3B Abcam ab48394 Camundongo 1:1000 

AKT total 
Cell 

Signaling 
9272 Coelho 1:1000 

AKT fosforilada s473 
Cell 

Signaling 
4060 Coelho 1:1000 

AKT fosforilada t308 
Cell 

Signaling 
9275 Coelho 1:1000 

Anticorpos secundários conjugados à HRP 

Espécie Marca Referência Diluição 

Anti-IgG de 

camundongo feito 

em cabra 

RD Haf007 1:2000 

Anti-IgG de coelho 

feito em cabra 
Invitrogen 65-6120 1:2000 

 

3.8.  Análise de fluxo extracelular (Seahorse) 
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Os cardiomiócitos (8x104 células/poço) foram plaqueados em matriz de Geltrex 

em placas XF96. Estas células foram tratadas com Rapamicina e/ou infectadas com 

T. cruzi pelo período de tempo estabelecido nos demais experimentos. 

A razão de consumo de oxigênio (oxygen consumption rate - OCR) foi 

mensurada utilizando o kit comercial Cell Mito Stress (Agilent 103015-100) no 

equipamento Seahorse XF96 Analyzer (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany) 

de acordo com as instruções do fabricante. Brevemente, as células foram lavadas 

com o meio XF (non-buffered DMEM suplementado com 2 mM de piruvato de sódio, 

4 mM  de L-glutamina e 10 mM de glicose, pH 7,4) e incubadas à 37°C por 60 minutos 

na ausência de CO2. Os níveis basais de OCR foram mensurados por 18 minutos e 

na sequência foi realizado um teste de estresse mitocondrial com a adição de 2 μM 

de oligomicina, 2 μM de FCCP, 0,5 μM rotenone/0,5 μM antimicina A. Após o ensaio, 

a proteína total dos poços foi extraída com RIPA e quantificada por BCA Assay para 

que esse valor seja utilizado na normalização dos dados obtidos. Os dados adquiridos 

neste ensaio foram analisados utilizando o software WAVE (Agilent). 

 

3.9.  Análise estatística 

 

Os resultados foram expressos em média ± erro padrão da média utilizando 

gráficos de dispersão ou diagramas de caixas. A avaliação de diferença 

estatisticamente significativa foi obtida através de teste T de Student para 

comparação entre dois grupos, ANOVA de uma via seguido de pós-teste de 

Bonferroni para comparação entre mais de dois grupos. As análises estatísticas foram 

realizadas usando o software GraphPad Prism 8.0 (GraphPad Softwares Inc. CA, 

USA) e para todos os experimentos foi considerado significativo p<0,05.  
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 RESULTADOS  

 

4.1. Cultura de hiPSC-CM e infecção com Trypanosoma cruzi 

 

Uma vez caracterizadas, as hiPSC foram submetidas à diferenciação em 

cardiomiócitos. Os hiPSC-CM apresentaram contração espontânea 

aproximadamente a partir do décimo dia de diferenciação e mantiveram essa 

característica após a seleção metabólica e a passagem (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Vídeos dos cardiomiócitos apresentando contração espontânea: 

hiPSC-CM 10 dias  https://youtu.be/g2IYhI78I70 

hiPSC-CM 30 dias https://youtu.be/NcCS-SCwRoQ 

 

Aproximadamente no trigésimo dia da diferenciação as células foram 

infectadas com tripomastigotas de T. cruzi (MOI 1:5). A infecção ocorreu nas primeiras 

24 horas, onde foi observado parasitas dentro de células já a partir de 1 hora de 

exposição, com aumento em 3 e 6 horas. Não houve diferença no número de 

parasitas por célula quando comparado 6 e 24 hpi. Entre 24 e 48 hpi foi observado 

aumento significativo da quantidade de amastigota intracelular, caracterizando a fase 

de replicação (Figura 6 A-B). 
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B) 

 
Figura 6: Avaliação da infecção em hiPSC-CM. A) Contagem de parasitas por célula realizada na 
plataforma MatLab. Dados expressos em diagrama de caixas considerando os valores mínimo e 
máximo das amostras, n=5. p=0,0010 vs. todos os grupos. B) Imagem representativa de hiPSC-CM 
após 24 e 48h de infecção, com marcação para os núcleos das células e parasitas (cinza), faloidina 
(vermelho) e parasitas (verde). 

 

4.2.  Ativação da via de mTOR após infecção e modulação com Rapamicina 

 

Após a padronização, as células foram infectadas com MOI de 5:1 e os demais 

ensaios foram realizados. Houve aumento na fosforilação de mTOR 24 hpi (Figura 

7A). Quando ativado, mTORC1 atua inibindo a fosforilação de 4E-BP1. Essa atividade 

é um dos marcadores downstream da sua ativação e é possível observar a queda na 

fosforilação de 4E-BP1 48 hpi na Figura 7B. 
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Figura 7: Expressão proteica de componentes da via de mTOR. A) Expressão proteica de mTOR 
fosforilado nos grupos controle e infectado 24 h (branco) e 48 h (preto). Dados expressos em gráfico 
de dispersão considerando o erro padrão da média das amostras, n=3. p=0,0027 vs. Controle 24 h. B) 
Expressão proteica de 4E-BP1 fosforilado nos grupos controle e 3; 24 e 48 hpi. Dados expressos em 
gráfico de dispersão considerando o erro padrão da média das amostras, n=3. p=0,0551 vs. Controle. 

 

Uma vez constatado que os parasitas são capazes de ativar a via de mTOR 

logo após a sua entrada nas células com alteração de componentes da via em nível 

proteico, foi realizada a inibição de mTORC1 utilizando a Rapamicina. 

O tratamento foi eficaz na diminuição da fosforilação de mTOR após a entrada 

do parasita nos dois tempos analisados (Figura 8). 
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Figura 8: Expressão proteica de mTOR após tratamento com Rapamicina nos grupos com células 
infectadas e infectadas com adição de Rapamicina 24 h (branco) e 48 h (preto). Os resultados foram 
normalizados pelo controle não infectado. Dados expressos em gráfico de dispersão considerando o 
erro padrão da média das amostras, n=3. p=0,0008 T. cruzi vs. T. cruzi + Rapamicina nos dois tempos 

analisados. 

 

O tratamento com Rapamicina não causou diferença na capacidade de 

infecção dos parasitas, porém houve uma queda de 35% na replicação (Figura 9A-

C). Assim, essa via não está diretamente ligada com a entrada do parasita na célula, 

mas parece ser modulada durante a infecção e causar efeitos sobre a replicação 

parasitária. 
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B)      C) 

   
Figura 9: Avaliação de infecção após modulação de mTORC1. A) Contagem de parasitas por células 
totais tratadas com Rapamicina na concentração de 5 µM. Dados expressos em gráfico de dispersão 
considerando o erro padrão da média das amostras, n=3. p=0,0139 entre os grupos DMSO 48 hpi e 
Rapamicina 48 hpi. B) Imagem representativa da cultura de hiPSC-CM infectada, 48 hpi e C) Imagem 
representativa da cultura de hiPSC-CM após tratamento com Rapamicina e infecção, 48 hpi. As 
marcações foram realizadas para os núcleos das células e parasitas (cinza), faloidina (vermelho) e 
parasitas (verde). 

 

Considerando que a ativação de mTOR é capaz de inibir a autofagia e, 

consequentemente, a mitofagia, supomos que o uso de Rapamicina poderia induzir a 

mitofagia e esse fator poderia estar promovendo a queda da replicação parasitária. 

Na Figura 10 é possível observar que existe aumento do consumo de oxigênio 

basal (OCR, do inglês oxygen consumption rate) em células infectadas 48 hpi e a 

adição de Rapamicina é capaz de diminuir o consumo de oxigênio basal em todos os 

grupos, revertendo o aumento observado 48 hpi. 
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Figura 10: Dados de consumo de oxigênio. Consumo de oxigênio basal no grupo basal, infectado por 
24 e 48 hpi nas condições controle e após tratamento com Rapamicina. Dados expressos em gráfico 
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de dispersão considerando o erro padrão da média das amostras, n=3. *p=0,0309 Basal vs. 48 hpi na 
condição controle e **p=0,0056 48 hpi controle vs. 48 hpi tratado com Rapamicina. 

 
As hiPSC com expressão de GFP juntamente com a proteína mitocondrial 

TOM20 foram diferenciadas em hiPSC-CM e utilizadas a fim de avaliar diretamente a 

quantidade de mitocôndrias. 

A análise por imagem dessas células (Figura 11) permitiu observar que o 

tratamento com CCCP (um indutor de mitofagia) ou Rapamicina foi capaz de diminuir 

a quantidade de mitocôndrias (p=0,0013 e p=0,0065, respectivamente). As células 

infectadas (T. cruzi) também apresentaram menor quantidade de mitocôndrias 

(p=0,0099) quando comparadas ao grupo controle e não houve diferença entre o 

grupo infectado e o grupo infectado e tratado com Rapamicina (p=0,1833). 

Em nosso modelo, mesmo com o aumento de OCR após a infecção, não existe 

aumento de mitocôndrias e, sim, diminuição de sua quantidade nas células 

infectadas. 
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B) 

   
Figura 11: Análise de quantidade mitocondrial utilizando hiPSC-CM com GFP ligado à TOM20. A) 
Quantificação de mitocôndrias no software IN Carta. Dados expressos em diagrama de caixas 
considerando os valores mínimo e máximo das amostras, n=3-6. B) Imagem representativa das células 
com marcação em TOM20, grupo Controle. As marcações foram realizadas para os núcleos das 
células e parasitas (cinza) e TOM20 (verde). 

 

Para avaliar se a diminuição na quantidade de mitocôndrias após a infecção 

pode estar relacionada com a mitofagia e se esse mecanismo pode ter sido o 

responsável pela queda da replicação parasitária, o CCCP foi utilizado juntamente 

com a infecção e mantido 48 hpi. Como observado na Figura 12A, a indução de 

mitofagia com CCCP não foi capaz de modular a infecção nem a replicação parasitária 

nos cardiomiócitos. Ao utilizar o tratamento com CCCP juntamente com a 

Rapamicina, é possível perceber que quando os dois tratamentos são realizados em 

conjunto há queda na replicação parasitária em comparação com o grupo controle 

(p=0,0008) e também com o grupo que recebeu apenas o tratamento com a 

Rapamicina (p=0,0311). Esses dados mostram que apenas a indução de mitofagia 

com CCCP não é capaz de modular a infecção ou replicação parasitária. 
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Figura 12: Análise de infecção e replicação após tratamento com CCCP. A) Contagem de parasitas 
por células totais tratadas com CCCP na concentração de 10 nM. Dados expressos em gráfico de 
dispersão considerando o erro padrão da média das amostras, n=3. Não existe diferença significativa 
entre os grupos (p=0,0785). B) Contagem de parasitas por 100 células que foram pré-tratadas e 
infectadas com Rapamicina 5 μM, infectadas com CCCP 10 nM ou pré-tratadas com Rapamicina 5 μM 
e infectadas com Rapamicina + CCCP 10nM. O pontilhado no gráfico indica a média do grupo controle 
(apenas infectado). Dados expressos em gráfico de dispersão considerando o erro padrão da média 
das amostras, n=3. Não houve diferença significativa entre os grupos Controle e CCCP. Há diminuição 
da quantidade de parasitas no grupo tratado com Rapamicina + CCCP quando comparado com o grupo 
tratado com apenas Rapamicina (p=0,0044) e com CCCP (p=0,0002). 
 

4.3.  mTOR e vacúolo parasitóforo 

 

Após constatar que a queda de replicação parasitária decorrente da inibição 

de mTOR é independente da mitofagia, investigamos se esse resultado pode ser 

devido à modulação da formação do VP e, consequentemente, da dinâmica de 

infecção. 

A fim de modular o componente upstream da via, foram utilizados 3-MA, que é 

um inibidor de PI3K da classe IIII e Bafilomicina A1, amplamente utilizada como 

inibidora do fluxo autofágico. Ao tratar os cardiomiócitos com Rapamicina e adição de 

3-MA ou Bafilomicina, percebemos que o efeito que a Rapamicina produz nas células 

não é revertido com a adição dessas drogas (Figura 13). Esse é um indicativo que o 

efeito que a Rapamicina gera na replicação parasitária é independente do seu papel 

como indutora de autofagia e parece estar relacionado com outros mecanismos. 
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Figura 13: Análise de replicação após tratamento com 3-MA ou Bafilomicina com adição de 
Rapamicina. Contagem de parasitas por células totais. A média do grupo controle aparece no gráfico 
como pontilhado para facilitar a comparação; os demais grupos representam células tratadas com 
Rapamicina, 3-MA, Rapamicina + 3-MA, Bafilomicina e Rapamicina + Bafilomicina. Dados expressos 
em gráfico de dispersão considerando o erro padrão da média das amostras, n=3. 

 

Realizando tratamento com essas drogas isoladamente observamos que 

houve também modulação da infecção e replicação parasitária. Após o tratamento 

com 3-MA houve queda na infecção celular (p=0,0064) mostrando que a modulação 

da classe III de PI3K desempenha um papel importante na infecção parasitária (Figura 

14A). O tratamento com Bafilomicina A1 (Figura 14B), foi capaz de diminuir tanto a 

infecção quanto a replicação parasitária (p=0,0019), confirmando que essa via é 

utilizada para que haja sucesso na infecção. 
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Figura 14: Análise de infecção e replicação após tratamento com 3-MA e Bafilomicina A1. A) Contagem 
de parasitas por células totais tratadas com 3-MA na concentração de 5 mM. Dados expressos em 
gráfico de dispersão considerando o erro padrão da média das amostras, n=3. p=0,0064 entre os 
grupos DMSO 24 hpi e 3-MA 24 hpi. B) Contagem de parasitas por células totais tratadas com 
Bafilomicina A1 na concentração de 10 nM. Dados expressos em gráfico de dispersão considerando o 
erro padrão da média das amostras, n=3. p=0,0019 entre os grupos Controle e tratado com 
bafilomicina.  

 

A medida de distância entre os lisossomos e o núcleo foi avaliada em células 

após o tratamento com Rapamicina (Figura 15A). Esse tratamento é capaz de diminuir 

a distância entre os lisossomos e o núcleo, o que significa que eles estão mais 

distantes do citoplasma, local de entrada dos parasitas.  

Com a menor quantidade de lisossomos sendo recrutado ao local da infecção 

devido ao tratamento com Rapamicina, o próximo passo foi identificar a efetividade 

da infecção utilizando marcação com LAMP1. Avaliamos se esses parasitas 

apresentavam uma dinâmica de saída do VP diferente durante a infecção. Foram 

utilizadas células infectadas e tratadas com Bafilomicina A1 como controle positivo, 

ou tratadas com Rapamicina, e realizada a contagem de parasitas livres e dentro do 

vacúolo com marcação para LAMP1 1 hpi e 18 hpi, período anterior à multiplicação 

parasitária (Figura 15B-E). 

A Bafilomicina foi utilizada como controle negativo uma vez que é 

classicamente utilizada para impedir a fusão dos lisossomos com os VP. A 

Bafilomicina foi capaz de diminuir a quantidade de parasitas nas células infectadas e 

a quantidade de parasitas dentro das células foi semelhante entre a Rapamicina e o 

grupo Controle (Figura 15B). 

Mesmo a quantidade de parasitas intracelulares sendo igual entre os grupos 

controle e tratados com Rapamicina, a porcentagem de parasitas marcados com 

LAMP1, que indica o sucesso na infecção, é menor 1 hpi quando as células são 

tratadas com Bafilomicina ou Rapamicina (Figura 15C) comparado ao não tratado. 
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Após a entrada na célula é esperado que o vacúolo contendo o parasita se fundisse 

com o lisossomo adquirindo marcação para LAMP1 e, então, o parasita possa 

escapar do VP para que haja a multiplicação no citoplasma e continuação do ciclo. 

Porém, quando observamos a razão entre os parasitas 1 e 18 hpi percebemos que a 

quantidade de parasitas que se mantém no VP é maior no grupo tratado com a 

Rapamicina (Figura 15D), indicando que a quantidade de parasitas que está 

escapando para o citoplasma onde ocorre a multiplicação celular é menor. Esse fato 

pode explicar o motivo pelo qual existe uma menor replicação parasitária quando as 

células recebem esse tratamento. 
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Figura 15: Análise de infecção e presença de LAMP1 após tratamento com Bafilomicina e Rapamicina. 
A) Medida em µm da distancia entre lisossomos marcados com LAMP1 e os núcleos celulares 
marcados com DAPI. Dados expressos em gráfico de dispersão considerando o erro padrão da média 
das amostras, n=3. B) Contagem de parasitas por 100 células tratadas com Bafilomicina A1 na 
concentração de 100 nM ou Rapamicina na concentração de 5 µM. Dados expressos em gráfico de 
dispersão considerando o erro padrão da média das amostras, n=3. C) Porcentagem de parasitas 
positivos para LAMP1 nos grupos Controle, tratadas com Bafilomicina A1 na concentração de 100 nM 
ou Rapamicina na concentração de 5 µM. Dados expressos em gráfico de dispersão considerando o 
erro padrão da média das amostras, n=2-3. D) Razão entre a porcentagem de parasitas positivos para 
LAMP1 18 hpi e 1 hpi.  Dados expressos em gráfico de dispersão considerando o erro padrão da média 
das amostras, n=2-3. p=0,0179 Controle vs. Rapamicina. E) Imagem representativa das células com 
marcação para LAMP1 (verde) e núcleos das células e parasitas (cinza). Destacado com a seta está 
um parasita no VP. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Esse trabalho utilizou cultura de cardiomiócitos humanos (hiPSC-CM) a fim de 

estabelecer um modelo de infecção por T. cruzi e avaliar a contribuição da via de 

mTOR para o desenvolvimento da infecção.  

Antes da utilização de hiPSC-CM, dados que avaliassem a relação dos 

parasitas com os cardiomiócitos eram obtidos apenas de pacientes após transplante 

ou morte decorrente da CCC ou a partir de modelos animais (65). Essas células foram 

utilizadas para simular as alterações moleculares que ocorrem em cardiomiócitos 

humanos após a infecção. Foi possível estabelecer a infecção com sucesso bem 

como o momento de replicação parasitária (Figura 6). Os resultados apresentados 

quanto a infecção e replicação parasitária são semelhantes aos apresentados 

recentemente por Bozzi e colaboradores, que demonstram o perfil que hiPSC-CM 

apresentam antes e após a infecção por T. cruzi (65). 

Após estabelecer os momentos de infecção (24 hpi) e replicação (48 hpi) 

parasitária, dados de expressão proteica mostraram que após a infecção existe 

ativação da via de mTOR caracterizada pelo aumento da expressão de mTOR e 

diminuição na fosforilação de 4E-BP1 (Figura 7). Libisch e colaboradores também 

observaram em modelo de cardiomiócitos humanos que após a infecção há ativação 

de mTORC1 levando a diferentes fenótipos intracelulares (61). Essa característica 

também foi observada em macrófagos humanos e murinos (60). 

De maneira diferente do que foi mostrado por Libisch (61), em nosso modelo 

após utilizar o inibidor de mTORC1, a Rapamicina, há diminuição na replicação 

parasitária (Figura 9). Dados similares foram encontrados utilizando macrófagos, 

onde a via foi ativada após a infecção e sua inibição causou prejuízo na replicação 

parasitária bem como mudança no perfil inflamatório dessas células (60).  A 

importância de mTOR na relação parasita/hospedeiro já foi descrita utilizando 

modelos de infecção por Leishmania, onde a inibição da autofagia que é gerada de 

maneira dependente e também independente de mTOR, se mostra importante na 

sobrevivência e replicação parasitária (54,55). Nesses trabalhos, esse efeito foi 

revertido pela ação da Rapamicina que foi capaz de gerar um efeito deletério nos 
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parasitas e diminuição da replicação. Do mesmo modo, um estudo em macrófagos 

classicamente ativados mostra que a inibição de autofagia também é capaz de levar 

ao aumento de conteúdo mitocondrial e aumento de ERO, que pode ser prejudicial 

para essas células (49). 

O resultado de ensaio de fluxo extracelular (Figuras 10) mostra que a razão de 

consumo de oxigênio dessas células se apresenta aumentada nessa fase. O 

tratamento com Rapamicina é capaz de reverter esse efeito sobre a respiração 

celular, retornando aos níveis basais. Esses resultados são semelhantes aos 

descritos por Libisch e colaboradores (61), que associam a infecção com aumento da 

taxa de respiração mitocondrial e conteúdo mitocondrial, concluindo que há 

biogênese mitocondrial após a infecção e que esse é um fator importante para o 

sucesso da infecção. De maneira contrária, ao avaliar a quantidade de mitocôndrias 

através da contagem de organelas marcadas com a proteína de fusão TOM20-GFP, 

é possível perceber que há na realidade uma queda na quantidade de mitocôndrias 

após a infecção que se mantém inalterada e células infectadas após o tratamento 

com Rapamicina (Figura 11). 

A fim de avaliar se o efeito da Rapamicina sobre a diminuição da replicação 

estava relacionado com sua capacidade de induzir autofagia e, consequentemente, 

mitofagia, foi utilizado um indutor específico de mitofagia – o CCCP. Esse tratamento 

não foi capaz de alterar a infecção ou a replicação parasitária quando usado de 

maneira isolada (Figura 12). Esses dados sugerem que o efeito do tratamento com 

Rapamicina sobre a replicação não está associado à mitofagia.  

A via de PI3K/AKT/mTOR é bastante estudada no contexto da infecção de 

cardiomiócitos por T. cruzi (70,71). Maeda e colaboradores (57) utilizando células 

HeLa sugeriram que diferentes formas de parasitas teriam acesso à célula através da 

modulação de diferentes vias. Eles mostram que tripomastigotas metacíclicos (MT), 

mas não tripomastigotas derivados de cultura celular (TCT), seriam capazes de ativar 

a via PI3K/mTOR durante a invasão. Nessa revisão os autores destacam que a via 

de PI3K é comum em diversos estudos e foi associada à invasão dos parasitas de 

modo dependente do recrutamento de lisossomos (57). 

A diversidade genética entre as diferentes formas evolutivas e espécies de T. 

cruzi, bem como a diversidade entre os hospedeiros leva a diferentes resultados após 

a infecção (72).  
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Levando esse fator em consideração, experimentos similares foram realizados 

a fim de caracterizar esse fator em nosso modelo. Células tratadas e infectadas com 

Rapamicina foram tratadas com Rapamicina juntamente com inibidores de autofagia 

24 hpi e avaliadas 48 hpi (Figura 13). O 3-MA é inibidor de classe III de PI3K e a 

Bafilomicina A1 é utilizada para impedir a fusão dos lisossomos com fagossomos. 

Esses tratamentos não foram capazes de reverter o efeito da Rapamicina, pelo 

contrário, também causam a diminuição na replicação parasitária. Ao realizar o 

tratamento das células com esses inibidores isoladamente, foi observada uma queda 

na infecção e replicação parasitária (Figura 14). Esse resultado condiz com o que foi 

observado por outros estudos que mostram a importância da via de PI3K na infecção 

de células não-fagocíticas (73,74). 

Outro mecanismo que pode influenciar no desenvolvimento da infecção é a 

sua relação com a localização de lisossomos. Existem semelhanças entre o processo 

autofágico e a formação do vacúolo parasitóforo necessário para o sucesso na 

infecção pelo T. cruzi, como discutido na introdução. Mostrada pela primeira vez por 

Romano e colaboradores (73), a relação estabelecida entre o parasita e a célula 

hospedeira no momento da infecção é dependente de componentes da autofagia e 

pode ser modulada tanto com a depleção de nutrientes como por agentes 

farmacológicos como Wortmannin, 3-MA, Bafilomicina A1 e Rapamicina. Romano 

concluiu que a indução de autofagia por ausência de nutrientes ou tratamento com 

Rapamicina favorece a fusão de lisossomos com os vacúolos parasitóforos e 

consequentemente favorece a infecção de TCT. Martins e colaboradores (75) 

mostraram um mecanismo diferente em MT: o tratamento com Rapamicina modula a 

localização de lisossomos mantendo-os em região perinuclear e diminui a 

internalização dos parasitas. Os dois estudos corroboram que os lisossomos e sua 

localização são importantes para o sucesso da infecção e mostram diferentes 

respostas ao tratamento com Rapamicina dependendo do estágio dos parasitas.  

Nesse trabalho, assim como mostrado por Martins, o tratamento com 

Rapamicina modula a localização dos lisossomos mantendo-os mais próximo do 

núcleo (Figura 15A). Ao avaliar a quantidade de parasitas com marcação de LAMP1 

ao seu redor, indicativo de parasitas no VP, mostramos uma quantidade menor de 

parasitas no VP 1 hpi em comparação com o grupo controle e esses parasitas 

permanecem por mais tempo no vacúolo, atrasando o processo de multiplicação. 
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De modo geral, concluímos que o tratamento com a Rapamicina está 

relacionado com a maior permanência dos parasitas no VP por um mecanismo 

independente da indução de autofagia, o que leva a queda na replicação parasitária.  
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 CONCLUSÃO 

 

 

Foi possível estabelecer um modelo celular de infecção em hiPSC-CM por 

Trypanosoma cruzi. Após a infecção é possível observar a ativação da via de mTOR 

e, após inibir mTORC1 com Rapamicina, existe diminuição da replicação parasitária. 

A queda na replicação se mostrou independente da indução de mitofagia, mas tem 

um efeito na dinâmica do vacúolo parasitóforo. Isso indica que a dinâmica de infecção 

e escape para o citoplasma onde o parasita irá efetuar a multiplicação é dependente 

de mTOR e, consequentemente, prejudicada quando há adição de Rapamicina. 
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