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RESUMO
Carlos BC. Antígenos variantes de superfície de hemácias infectadas por Plasmodium
falciparum na Amazônia brasileira: aderência a receptores do endotélio vascular (CD36 e
ICAM-1) e reconhecimento por anticorpos. [tese (Doutorado em Parasitologia)]. São
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013.
A malária é uma das principais endemias parasitárias brasileiras, com 460.000 casos
clínicos notificados em 2007. A relativa raridade de casos graves de malária no Brasil
sugere que os isolados locais de Plasmodium falciparum tenham menor virulência que os
parasitas africanos e asiáticos. A virulência de P. falciparum decorre em grande medida de
sua capacidade de aderir a receptores do endotélio vascular, por meio de antígenos
variantes de superfície (VSA) exportados para a membrana da hemácia infectada. Es te
trabalho investigou os padrões de aderência de sete isolados de P. falciparum,
provenientes de uma área da Amazônia brasileira em que a malária grave é rara , a dois
receptores do endotélio vascular, CD36 e ICAM-1. Também analisamos, na mesma área
de origem dos parasitas, a resposta de anticorpos de indivíduos locais contra oitos
antígenos de superfície, incluindo isolados de campo e a cepa 3D7. Mostramos que: (a) de
modo geral, os isolados locais de P. falciparum expressam VSAs capazes de aderir tanto a
ICAM-1 quanto a CD36, embora alguns possuam uma baixa ou nula capacidade de
adesão; (b) detectamos anticorpos contra antígenos apresentados por isolados de campo
e pela cepa 3D7 entre moradores de uma área endêmica próxima à origem dos isolados;
(c) vimos que alguns dos soros testados foram capazes de bloquear a adesão de hemácias
parasitadas a ICAM-1 e CD36, in vitro; (d) detectamos uma baixa prevalência do alelo S
(hemoglobina S) na população de estudo, corroborando com a hipótese de que essa
hemoglobinopatia não representa um fator de seleção significativo de isolados locais de
alta capacidade de aderência a receptores endoteliais.
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ABSTRACT
Carlos BC. Variant surface antigens from Plasmodium falciparum-infected erythrocytes in
Brazilian Amazon: adherence to endothelium receptors (CD36 and ICAM-1) and
antibodies recognition. [Ph. D. thesis (Parasitology)]. São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013.
Malaria is one of the major parasitic endemic diseases in Brazil with 460,000 clinically
notified cases in 2007. The relative rarity of severe malaria in Brazil suggests that the local
Plasmodium falciparum isolates are less virulent than African and Asian parasites. P.
falciparum virulence is mainly due to its ability to adhere to the vascular endothelium
receptors through variant surface antigens (VSA) exported to the infected red blood cell
membrane. This work investigated adherence patterns to CD36 and ICAM-1, two
receptors of the vascular endothelium, in P. falciparum isolates from an area of the
Brazilian Amazon, where severe malaria is rare. We also analyzed, in the same area, the
antibody responses of people against eight VSAs. We found that: (a) local P. falciparum
isolates express VSAs capable to adhere to both receptors, CD36 and ICAM-1, although in
a few cases adherence is weak or absent; (b) we detected antibodies against VSAs in a
human population exposed to malaria, expressed from local parasites and the 3D7
control; (c) we found in vitro that some sera contained naturally acquired antibodies
which blocked the adherence of the parasitized RBCs to ICAM-1 and CD36; (d) we
detected a low frequency of the S allele (hemoglobin S) in the study population. This
supports the hypothesis that HbS do not represent a significant selection factor for high
adherence capacity to endothelial receptors in these local isolates.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Malária como problema de saúde pública
Apesar do sucesso da erradicação da malária em diversos países, metade da
população mundial habita áreas de risco de malária, estimando-se que aproximadamente
3,3 bilhões de pessoas estejam expostas ao Plasmodium em todo mundo (World Health
Organization, 2011). Em 2010, a Organização Mundial da Saúde estimou em cerca de 250
milhões o número de casos de malária no mundo, dos quais 85% ocorreram na Região
Africana, 10% no Sudeste Asiático e 4% nas regiões do Mediterrâneo Oriental (WHO,
2010). Dos 250 milhões, 91% dos casos foram causados por P. falciparum, atingindo
principalmente crianças menores de cinco anos de idade e mulheres grávidas.
Atualmente, há 106 países sob o risco de contrair a malária, a maioria deles
localizados no continente africano (Figura 1) (WHO, 2011). Trinta e cinco países
concentram a maioria dos óbitos, dentre os quais, somente cinco são responsáveis por
47% dos casos de malária e 50% das mortes em todo o mundo, são eles: Nigéria,
República Democrática do Congo, Uganda, Etiópia e Tanzânia (Roll Back Malaria, 2008).

Figura 1 - Distribuição mundial da malária em 2010.
Áreas de risco de transmissão de malária em 2010

Fonte: Adaptado de WHO, 2011.

No Brasil, a malária permanece entre as principais endemias parasitárias
brasileiras com mais de 99% dos casos adquiridos na Amazônia Legal (Pan American
Health Organization, 2008), sendo aproximadamente 20% desses casos ocasionados por
Plasmodium falciparum, espécie que mais frequentemente produz doença grave. No
entanto, a letalidade da malária permanece em patamares baixos no Brasil, em torno de
0,023% (Datasus, 2006).

1.2 Malária grave e aderência do parasita ao endotélio vascular

Embora a epidemiologia da malária grave permaneça virtualmente inexplorada no
Brasil, pacientes com quadros de malária grave são raramente observados em áreas
endêmicas. Por exemplo, em uma série de 175 episódios de infecção por P. falciparum
confirmados por microscopia ou reação em cadeia da polimerase (PCR) em população
rural do Acre (da Silva-Nunes, Ferreira, 2007), observaram-se somente três
hospitalizações, sem casos que preenchessem os critérios de definição de malária grave e
complicada da Organização Mundial da Saúde (Warrell et al., 1992) relacionados na
Tabela 1.
São particularmente raros no Brasil os episódios de malária cerebral, que
tipicamente acomete crianças africanas e indivíduos de todas as idades no Sudeste
Asiático. A definição de malária cerebral restringe-se aos pacientes com malária
falciparum em coma profundo, incapazes de localizar estímulos dolorosos, nos quais
outras encefalopatias (infecciosas e metabólicas) tenham sido excluídas. No Brasil, a
maior parte dos pacientes com malária grave apresenta, à admissão ou durante a
evolução, um quadro complexo de comprometimento de múltiplos órgãos em que o
coma, se presente, é um componente adicional (Ferreira et al., 1998).
O principal fator de virulência de P. falciparum é a capacidade de aderência das
hemácias parasitadas por estágios maduros do parasita ao endotélio de pequenos vasos
sanguíneos, particularmente de vênulas pós-capilares (Wahlgren et al., 1999). Os
eritrócitos parasitados pelos estágios maduros desaparecem da circulação periférica,
permanecendo sequestrados nos vasos de diversos órgãos, incluindo o coração, o
pulmão, o intestino delgado e o cérebro (Pongponratn et al., 1991).

Tabela 1- Manifestações e complicações da malária grave por Plasmodium falciparum
Malária cerebral
Coma profundo na ausência de outra encefalopatia infecciosa ou metabólica.
Convulsões generalizadas
Mais de duas crises convulsivas em 24 horas.
Anemia grave
Concentração de glicose sanguínea abaixo de 5 g/100 ml ou hematócrito inferiror a 15%
geralmente requerem hemotransfusão.
Hipoglicemia
Concentração de glicose sanguínea inferior a 40 mg/100 ml.
Insuficiência renal aguda
Concentração de creatinina plasmática superior a 3 mg/100 ml com débito urinário
inferior a 400 ml em 24 h (12 ml/kg/dia em crianças).
Edema pulmonar e síndrome da angústia respiratória do adulto
Se possível, com comprovação radiológica do edema pulmonar e monitoramento de
pressão capilar ou venosa central.
Choque circulatório (“malária álgida”)
Acidose metabólica
Níveis sanguíneos de bicarbonato abaixo de 15 mmol/L e pH sanguíneo abaixo de 7,35.
Alterações de hemostasia
Hemorragias retinianas e gengivais, trombocitopenia.
Hemólise intravascular maciça ou febre hemoglobinúrica (“blackwater fever”)
Hipertermia
Hiperparasitemia
Parasitemia acima de 100.000 parasitas por milímetro de sangue.
Disfunção hepática e icterícia
Ruptura esplênica
Reproduzido de Ferreira, da Silva Nunes (2009).

A aderência das hemácias infectadas ao endotélio pode causar a obstrução de
pequenos vasos, com consequente hipóxia tecidual. Simultaneamente, moléculas do
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(glicosilfosfatidilinositol), podem estimular a produção de citocinas pró-inflamatórias. A
expressão, pelo endotélio vascular, de alguns receptores envolvidos na adesão de
hemácias parasitadas, como ICAM-1 e selectina-E, é estimulada por citocinas próinflamatórias como o fator de necrose tumoral (TNF-), produzido por macrófagos e

monócitos. A maioria das complicações clínicas que caracterizam a malária grave por P.
falciparum é consequência direta ou indireta da aderência de hemácias parasitadas ao
endotélio vascular e, possivelmente, da formação de rosetas (aglomerados de hemácias
parasitadas em torno de hemácias não-parasitadas), que induzem diversas alterações
inflamatórias e metabólicas (Ferreira, da Silva-Nunes, 2009; de van der Heyde et al., 2006)
(Figura 2).

Figura 2 - Fisiopatologia da malária grave e complicada por Plasmodium falciparum.

O evento central é a aderência das hemácias infectadas ao endotélio de pequenos vasos (especialmente
vênulas pós-capilares) e a hemácias não-infectadas (formando rosetas). A produção de citocinas próinflamatórias por células do hospedeiro, como o fator de necrose tumoral (TNF), é estimulada por produtos
solúveis (particularmente glicosilfosfatidilinositol ou GPI) liberados pelo parasita ao final da esquizogonia
sanguínea. Os níveis elevados de TNF induzem a expressão de alguns receptores endoteliais como ICAM -1 e
selectina-E, promovendo a citoaderência, e estão associados à febre, à hipoglicemia e à anemia. Por outro
lado, o próprio metabolismo do parasita sequestrado nos pequenos vasos contribui para a hipoglicemia e a
acidose. A obstrução microvascular, combinada a alterações inflamatórias e metabólicas, pode explicar o
acometimento de diversos órgãos e sistemas observado na malária grave. Fonte: Reproduzido de Ferreira,
da Silva-Nunes (2009).

1.3 Estrutura dos knobs

A citoaderência está relacionada com a formação de protuberâncias na superfície
das hemácias parasitadas, conhecidas como knobs, durante os estágios de trofozoítos
maduros e esquizontes sanguíneos de P. falciparum (Aikawa, 1988; Kilejian, 1979). As
proteínas do parasita presentes na superfície dos knobs são coletivamente conhecidas
como antígenos variantes de superfície de hemácias infectadas, referidos na literatura de
língua inglesa como variant surface antigens ou VSA. Em 1984, Leech e colaboradores
mostraram que o principal VSA é a PfEMP-1 (proteína da membrana do eritrócito 1),
codificada pela família de genes var (Smith et al., 1995).
Entre os demais constituintes dos knobs estão as proteínas da família das Histidine
Rich Protein (KAHRP, HRP2, HRP3 e MaHRP). Knob-associated histidine-rich protein
(KAHRP) é uma proteína considerada de extrema importância para a formação do knob
em eritrócitos infectados (Figura 3), interagindo com proteínas do citoesqueleto do
eritrócito e também com PfEMP1 (Waller et al., 1999). A KAHRP parece estar envolvida na
localização da PfEMP1, de modo que a sua ausência na membrana do eritrócito leva a um
enfraquecimento da interação entre PfEMP1 e o endotélio vascular (Crabb et al., 1997).
No entanto, a ausência do knob ou da KAHRP parece não prejudicar o transporte de
PfEMP1 para a superfície do eritrócito (Rug et al., 2006).
A estrutura primária da KAHRP é constituída de três domínios, entre os quais, a
região 3 (C-terminal) apresenta grande polimorfismo, com importantes implicações em
estudos que visam esta proteína como alvo de terapia anti-adesão, como estratégia
alternativa de controle à malária (Mardani et al., 2011).
As HRPs também são importantes nos testes de diagnóstico rápido (RDT). Esses
testes utilizam anticorpos que se ligam a proteínas específicas de uma ou de todas as
espécies de Plasmodium humano. RDTs baseadas na detecção de PfHRP2 representam a
maioria dos RDTs disponíveis no mercado (mais de 80%). A sensibilidade de detecção da
PfHRP2 é afetada pelo número e composição das repetições dos aminoácidos da HRP2,
uma vez que se trata de uma proteína constituída de uma região repetida rica em alanina histidina e é liberada como uma proteína solúvel no sangue do indivíduo infectado (Baker
et al., 2005; Gamboa et al., 2010; Manning et al., 2011).

Figura 3 - Representação das moléculas envolvidas na adesão de hemácias infectadas por
Plasmodium falciparum ao endotélio vascular.

São representados antígenos de membrana da hemácia infec tada (PfEMP-1, Rifin, Clag, sequestrina e banda
3 modificada) e receptores expressos pelas células endoteliais (CD36, ICAM-1, PECAM-1, trombospondina
[TSP], selectina-E, sulfato de condroitina-A [CSA], ácido hialurônico [HA]. Fonte: Adaptado de Cooke et al.,
2000.

1.4 Genes var e PfEMP1

Cada genoma de P. falciparum contém aproximadamente 60 genes var distintos
espalhados

pelos

14 cromossomos

e

localizados

principalmente

nas

regiões

subteloméricas. O controle da transcrição desse genes é regulado através de um
mecanismo mutuamente exclusivo, que deixa somente uma ou algumas poucas cópias de
genes var transcricionalmente ativas de cada genoma. Portanto, o parasita expressa uma
única versão de PfEMP-1 na superfície da hemácia. (Chen et al. 1998; Scherf et al. 1998).
Os genes var são subdivididos nos grupos upsA, upsB, upsC e upsE, baseado na
localização cromossômica e na sequência da região 5´ promotora upstream (Ups)
(Kraemer, Smith, 2006; Lavstsen et al., 2003). Embora as proteínas sejam bastante
variáveis, os promotores dos genes var são bastante conservados.
As proteínas PfEMP1 são codificadas por dois exons, que irão constituir uma
porção extracelular altamente variável, formada pelos domínios DBL, CIDR e C2 (constant
2), que medeiam a aderência a receptores do endotélio vascular, uma pequena região TM

(transmembrana) e uma porção intracelular (C-terminal) formada pelo domínio
citoplasmático ATS, mais conservado (Figura 4). Este último domínio interage com a
KAHRP dentro dos knobs (Kraemer, Smith, 2003). Além disso, proteínas PfEMP1
apresentam em sua estrutura um domínio terminal N-terminal (NTS) que contêm um
motivo conservado chamado PEXEL (Plasmodium export element), indicando que essa
proteína é exportada para a membrana do eritrócito (Marti et al., 2005).
Recentemente, e após reclassificação de domínios de PfEMP1 a partir de análise
de 7 genomas sequenciados (Rask et al., 2010), foi visto que uma classe de PfEMP1 possui
grande associação com a malaria cerebral. No genoma do parasita 3D7 esta PfEMP1 é
codificada pelo gene var PFD0020c (Claessens et al., 2012). Independentemente, o
mesmo tipo de gene var transcrito foi encontrado em amostras de campo (Lavstsen et al.,
2012).

Figura 4 - Representação esquemática da estrutura de PfEMP-1 na superfície da hemácia
infectada.

Estrutura de PfEMP-1, o principal componente dos knobs presentes na membrana da hemácia infectada.
São representados o domínio intracelular (acidic terminal seg ment, ATS), que ancora PfEMP-1 à superfície
da hemácia, bem como a região extracelular da molécula, que compreende quatro tipos de domínios: NTS
(N-terminal segment), DBLs (Duffy binding-like domains), CIDRs (cystein-rich interdomain regions) e C2
(constant 2). TM corresponde ao domínio transmembrana. Fonte: Adaptado de Rowe et al., 2009.

1.5 Receptores endoteliais

A PfEMP1 é de extrema importância para a sobrevivência e crescimento do
parasita dentro do hospedeiro (Fonager et al., 2012) e pode ligar-se a diversos receptores
presentes no endotélio vascular, tais como moléculas sulfatadas (sulfato de condroitina A
[CSA], sulfato de heparana), CD36 e receptores como ICAM-1, VCAM-1 e PECAM-1/CD31,
entre outras (Figura 3).
CD36, uma glicoproteína integral de membrana na forma de monômero, está
presente na superfície de monócitos, plaquetas, células dendríticas, células endoteliais e
uma ampla variedade de linhagens de células cultivadas. Trata-se de um receptor
amplamente distribuído no endotélio vascular de vários ó rgãos. O papel fisiológico de
CD36 é de receptor “scavenger” e possui capacidade de ligar trombospondina, colágeno,
LDL oxidado e outros ácidos graxos. CD36 parece interagir com CIDR (Figura 4), domínio
bastante polimórfico, mas presente em todas as variantes de PfEMP-1, e ainda pode estar
presente em uma ou duas cópias em cada variante dessa proteína (Baruch et al., 2002).
Os genes var pertencentes aos grupos B e C codificam variantes PfEMP1 que se
ligam a CD36, que sendo um receptor endotelial de distribuição mais ampla em diferentes
órgãos, torna-se difícil associar a aderência a CD36 a complicações específicas observadas
na malária grave (Baruch et al., 1997; Claessens et al., 2012). Por outro lado, ICAM-1
(molécula de adesão intercelular-1) foi considerado um dos principais receptores
endoteliais envolvidos na malária grave, especialmente na malária cerebral (Berendt et
al., 1989; Ochola et al., 2011). Trata-se de glicoproteína presente na superfície de
linfócitos, monócitos, macrófagos e no endotélio vascular, sendo particularmente
abundante no endotélio dos vasos sanguíneos cerebrais (van de Stolpe, van der Saag,
1996). O papel fisiológico de ICAM-1 é de receptor de integrina, assim funcionado como
homing receptor para leucócitos. Ela também é utilizada por Rhinovirus como porta de
entrada em células. Na presença de IL1 ou TNFα, a expressão de ICAM-1 é aumentada.
PfEMP-1 parece ligar-se a ICAM-1 através de um dos domínios DBL, conhecido como DBL2 seguido de domínio C2 (Baruch et al., 2002; Oleinikov et al., 2009). Embora se saiba
que genes var do grupo A, que codificam variantes não aderentes a CD36, estejam
relacionados à malária grave e inclusive à malária cerebral (Jensen et al., 2004), é
extremamente difícil identificar os domínios responsáveis pelos fenótipos de adesão em

cada variante observada na natureza devido a extraordinária complexidade e diversidade
estrutural da PfEMP-1 (Baruch et al., 2002). É possível que outros domínios de PfEMP-1
estejam envolvidos na adesão a CD36 e ICAM-1, dependendo do arranjo em que eles
aparecem em diferentes variantes de PfEMP-1, ou até que eles possam apresentar uma
sinergia na interação com a hemácia parasitada (McCormick et al., 1997).
Neste trabalho, ao selecionar VSAs com afinidade por CD36 e ICAM-1 não
pressupomos a existência de um arranjo particular de domínios de PfEMP-1 subjacente
ao fenótipo observado.

1.6 Hemoglobinopatias e virulência de P. falciparum

A principal questão que envolve este projeto baseia-se na quase inexistência de
casos de malária grave, particularmente de malária cerebral no Brasil. Uma das hipóteses
seria a menor virulência dos isolados locais de P. falciparum, que expressariam VSAs com
baixa adesividade quando comparados com isolados de origem africana ou asiática. Isso
decorreria devido à presença de hemoglobinopatias humanas na África, como um
importante fator de seleção ligado ao hospedeiro (Fairhurst et al., 2005).
Mostrou-se que as hemácias com hemoglobina C (HbC) e a anemia falciforme
(HbS) afetam a expressão de VSAs na superfície das hemácias não permitindo a formação
adequada de knobs em sua superfície (Cholera et al., 2008; Fairhurst et al., 2005). A HbC
causa um distúrbio hemolítico de intensidade variável, sendo comum em povos de
origem africana (frequência alélica entre 15% e 30%), mas sua frequência é muito variável
na população brasileira (Bonini-Domingues et al., 2003). Já a frequência do alelo S chega a
40% em algumas regiões da África e no Brasil, só é comum em populações de origem
africana, especialmente no Sudeste e Nordeste (Silva et al., 2006; Sonati, Costa, 2008).
Nas populações asiáticas, em que essas hemoglobinopatias inexistem e a malária grave é
comum, há elevada prevalência de hemoglobina E, que aparentemente tem o mesmo
efeito deletério sobre o transporte e a expressão de VSAs na superfície da hemácia (Rick
Fairhurst, comunicação pessoal, 2008).
Portanto, para usufruírem os benefícios da citoaderência nessas populações, os
parasitas teriam selecionado fenótipos de alta adesividade. Quando infectam indivíduos
com hemoglobinopatias, esses parasitas manteriam certa capacidade de citoaderência,

mesmo em condições adversas, mas sem chegar a níveis que levem à malária grave. Os
quadros de malária grave ocorreriam quando os parasitas de alta aderência infectam
indivíduos sem hemoglobinopatias e não-imunes (crianças pequenas, por exemplo), que
ainda não produzem anticorpos anti-VSA capazes de bloquear, pelo menos em parte, sua
adesão aos receptores endoteliais (Bull, Marsh, 2002; Giha et al., 2000).
Outras variações também descritas na África, referentes a uma mutação no gene
de ICAM-1, assim como na sua região 5´ não traduzida, aumentaria o risco de malária
cerebral, porém outros trabalhos contestam essa associação (Craig et al., 2000; CsertiGazdewich et al., 2010; Fry et al., 2008).

1.7 Anticorpos anti-VSAs com propriedades adesivas conhecidas

A mortalidade por malária na África concentra-se nos primeiros anos de vida do
indivíduo, sugerindo que a aquisição gradual de imunidade contra o extenso repertório de
VSAs dos parasitas locais reduziria o risco de malária grave (Bull et al., 2002). Estudos
clássicos mostram associação entre a aquisição de anticorpos contra o repertório de VSAs
de parasitas locais e a proteção contra as formas clínicas mais graves da malária (Bull et
al., 2002). Entretanto, permanece inexplorada a aquisição de anticorpos contra VSAs com
propriedades adesivas específicas, que teoricamente confeririam proteção contra certas
complicações associadas à malária falciparum. Por exemplo, pode-se supor que a
presença de anticorpos contra VSAs com afinidade por ICAM-1, expressas pelos parasitas
locais, reduziriam o risco de malária cerebral, mas essa hipótese não foi testada em
estudos prospectivos de base populacional.
Determinar a prevalência de anticorpos contra VSAs com propriedades adesivas
específicas permite não apenas inferir os níveis de proteção cont ra manifestações clínicas
da malária grave. No caso de uma aquisição de anticorpos ao longo das infecções,
permite também estimar com que frequência indivíduos residentes em diferentes áreas
endêmicas são expostos a VSAs com certas propriedades adesivas e, por conseguinte,
estimar se os parasitas locais expressam frequentemente VSAs com essas propriedades.
Recentemente, um estudo em ambiente de alta transmissão (Quênia) mostrou que a
resposta, de fato, parece ser principalmente direcionada contra PfEMP1 (Chan et al.,
2012) reiterando a importância do investimento na pesquisa da resposta numa situação

epidemiologicamente diferente, uma vez que poucos fenótipos estão associados à
malária grave, o que favorece a aquisição de imunidade em áreas de alta transmissão
(Claessens et al., 2012; Lavstsen et al., 2012).

6 CONCLUSÕES

1- Os isolados de campo provenientes da região Amazônica são capazes de aderir
a CD36 e ICAM-1, com exceção de um único isolado que é knob negativo;
2- Os soros de indivíduos do Ramal do Granada foram capazes de reconhecer
antígenos de superfície de hemácias parasitas, e esse reconhecimento parece ter baixa
especificidade;
3- A intensidade de resposta teve correlação com o tempo de exposição na
Amazônia;
4- Os soros testados, de indivíduos do Ramal do Granada, foram capazes de
bloquear a adesão de eritrócitos parasitados in vitro;
5- A população de estudo apresentou 2% de frequência do alelo mutado para HbS,
corroborando com a nossa hipótese de que essa hemoglobinopatia não representa um
fator de pressão seletiva de parasitas altamente adesivos no Brasil.
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