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“Esta tese foi elaborada de acordo com as normas da GPG/ICB relativas a 

outras formas de elaboração de tese de doutoramento, que permitem a inclusão, 

como anexos, de resultados já publicados ou submetidos em periódicos 

internacionais indexados em língua inglesa. Permitem ainda que detalhes 

metodológicos e resultados sejam aqueles contidos nos artigos anexados ao corpo 

da tese.” 

 

Artigo que compõe o corpo desta tese: 

 

Anexo A: The South American Plasmodium falciparum var gene repertoire is limited, 

highly shared and possibly lacks several antigenic types. (Gene, 2010 Mar; 453(1-
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RESUMO 

 

Castiñeiras, C. Recombinação ectópica e redistribuição do conteúdo de genes 
variantes em amostras de campo de Plasmodium falciparum [Tese]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010. 
 
Entre cepas diferentes de P. falciparum existe uma grande variação entre as 

sequências das famílias de genes variantes. Um motivo para esta grande variedade 

é o fato que a maioria dos genes variantes se encontra em regiões subteloméricas e 

que o parasita é capaz de recombinar telômeros heterólogos durante a meiose 

(recombinação ectópica), levando a uma nova distribuição e a criação de novos 

genes variantes. Além desse fenômeno que ocorre durante a fase sexual do 

parasita, foi considerado que recombinações também podem ocorrer durante a fase 

mitótica na fase assexuada sanguínea. Neste estudo, procuramos monitorar a 

importância desta recombinação ectópica na geração de novos genes var em 

amostras de campo da Amazônia brasileira. Em experimentos paralelos elucidamos 

se existe recombinação ectópica também durante divisões puramente mitóticas. 

Observamos que muitos genes var que são compartilhados entre isolados mudam 

raramente ou não mudam de posição cromossômica. Observamos que no caso de 

mudança de posição cromossômica muitas vezes ocorreu duplicação do lócus. 

Muitos dos genes var compartilhados se encontraram em cromossomos 5-6 e 5-10. 

Por monitoramento de clones de 3D7 após 200 gerações não observamos nenhuma 

translocação de genes var subtelomérico ou telomérico indicando que a 

recombinação ectópica em mitoses é de fato um evento raro. 

 

Palavras-chave: Malária. Plasmodium falciparum. Variação antigênica. Famílias 

multigênicas. PfEMP1. Recombinação ectópica. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Castiñeiras, C. Ectopic recombination of chromosomes and gene variants 

redistribution of field isolates of Plasmodium falciparum [Ph.D.thesis]. São Paulo: 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010. 

 

Different strains of the causative agent of malaria, Plasmodium falciparum, possess 

greatly varying repertoires of variant antigen encoding gene families. One reason for 

this variety lies in the fact that most of the variant gene families are found in 

subtelomeric regions. The parasite is able to recombine heterologous telomers during 

meiosis through a process termed ectopic recombination, potentially leading to a new 

distribution and creation of variant genes. Due to morphological similarities of 

chromosome end clustering in sexual as well as in asexual forms, it was 

hypothesized that ectopic recombination may also occur in mitotic asexual blood 

stage parasites. Herein we monitor the occurrence of ectopic recombination in field 

samples from the Brazilian Amazon. In parallel, we elucidated whether ectopic 

recombination also takes place in purely mitotic divisions. We observed that many 

var genes which are shared among isolates rarely change their chromosomal 

position. When a change occurred, we often observed chromosomal locus 

duplication and many of the shared genes were found on chromosomes 5-9 or 5-10. 

After outgrowth of the 3D7 strain for 200 generations with intermittent cloning we did 

not observe any translocation of telomeric or subtelomeric var genes, indicating that 

ectopic recombination in mitosis is a rare event. 

 

Keywords: Malaria. Plasmodium falciparum. Antigenic variation. Multigenic families. 

PfEMP1. Ectopic Recombination. 
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1 INTRODUÇÃO 



1.1 Aspectos gerais 

 

A malária é causada por parasitas protozoários intracelulares pertencentes ao 

filo Apicomplexa, da ordem Coccidiida, subordem Haemosporidiidea, família 

Plasmodiidae, gênero Plasmodium. Há quase 100 espécies de plasmódios, 22 das 

quais infectam macacos e 50 parasitam aves e répteis. As espécies que infectam 

humanos são: 

 

I – Plasmodium vivax, é encontrada principalmente na Ásia, América Latina e 

algumas partes da África. Está espécie tem em seu ciclo de vida uma fase 

denominada hipnozoíta, forma latente capaz de reativar e causar malaria após 

meses ou anos da picada do mosquito infectado (recaída). No Brasil é a principal 

espécie causadora da malária e é o parasita da malária humana mais prevalente no 

mundo (1). 

 

II – Plasmodium ovale, é encontrada principalmente na África (mais prevalente na 

África Ocidental), e nas ilhas do Pacífico Ocidental. É biologicamente e 

morfologicamente muito semelhante ao Plasmodium vivax, apresentando também o 

estágio de hipnozoíta em seu ciclo de vida. 

 
III – Plasmodium malariae, essa espécie é encontrada em todo o mundo e é a única 

espécie do parasita da malária que tem ciclo quartã (ciclo de três dias entre uma 

reinvasão e outra), as outras espécies têm ciclo terçã (ciclo de dois dias). 

 
IV – Plasmodium knowlesi, é uma espécie encontrada no sudeste asiático como 

patógeno natural de macacos. Recentemente esta espécie é tida como a quinta 

espécie capaz de parasitar o homem, especialmente em regiões asiáticas (2-4). 

 
V – Plasmodium falciparum, é encontrado na Américas, na África e na Ásia em áreas 

tropicais e subtropicais e é predominante na África. Essa espécie pode causar a 

malária grave, sendo responsável pela grande maioria das mortes causadas pela 

malária no mundo. 

 
A malária é transmitida entre seres humanos por mosquitos (fêmeas) do 

gênero Anopheles. Esse gênero inclui aproximadamente 400 espécies, mas apenas 



60 são capazes de transmitir o parasita da malária em condições naturais. 

Anofelinos que transmitem a malária são encontrados não apenas nas áreas 

endêmicas, mas também em áreas onde a malária foi eliminada, sendo, portanto, 

áreas que estão em constante risco de reintrodução da doença. 

No Brasil, o principal vetor é o Anopheles darlingi e na África o principal vetor 

é o Anopheles gambiae. Este último é considerado mais eficiente na transmissão do 

parasita devido a características como antropofilia, voracidade, longevidade e 

adaptabilidade.  

Plasmodium falciparum, o agente causador da malária trópica, tem levado a 

óbito aproximadamente três mil crianças por dia na África (5). No Brasil anualmente 

300-400.000 pessoas são infectadas (600.000 em 2005, das quais 23% por malária 

falciparum) (WHO World Malaria Report, 2008). Ainda segundo o “World Malaria 

Report 2008” da organização mundial de saúde (OMS) estima-se que em 2006 

ocorreram de 152-287 milhões de casos clínicos da doença com uma estimativa de 

610.000 a 1.2 milhões de óbitos. Números como esses tornam a malária um 

problema de saúde pública, pois afeta cerca de 100 países, principalmente os 

subdesenvolvidos, atingindo cerca de 40% da população mundial. 

 

Figura 1. Distribuição global de Plasmodium falciparum (1). Em azul escuro são destacadas 
as áreas onde ocorrem casos de malaria. 

 

No Brasil, a transmissão da malária está concentrada na Amazônia Legal, 

onde se registram 99.5% do total de casos. Essa região é composta pelos estados 

do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, 

totalizando 807 municípios. 

 

 



1.2 Ciclo de vida de P. falciparum 

 

A transmissão do parasita do vetor anofelino para humanos e a manutenção 

do ciclo deste parasita envolve uma série de transformações morfológicas e inclui 

três fases, sendo duas em humanos e uma no mosquito: (1) reprodução assexuada 

nas células hepáticas (fase pré-eritrocítica, esquizogonia); (2) reprodução assexuada 

nos eritrócitos (ciclo eritrocítico, esquizogonia) e (3) desenvolvimento sexuado 

(gamogonia, onde ocorre o único evento meiótico do ciclo do parasita) e reprodução 

no mosquito (fase esporogônica).  

 

Figura 2. Ciclo de vida de P. falciparum: (A) reprodução assexuada nas células hepáticas 

(fase pré-eritrocítica, esquizogonia); (B) reprodução assexuada nos eritrócitos 

(ciclo eritrocítico, esquizogonia) e (C) desenvolvimento sexuado (gamogonia, 

onde ocorre o único evento meiótico do ciclo do parasita) e reprodução no 

mosquito (fase esporogônica) (modificado de (6)) 

 

O ciclo assexuado deste parasita se inicia com o repasto sanguíneo da fêmea 

anofelina infectada no hospedeiro humano, injetando na derme deste último uma 

pequena quantidade de saliva onde se encontram os esporozoítas, que são as 

formas infectantes do parasita. Somente uma parte dos esporozoítas, após um 

intenso movimento na derme, entra nos capilares sanguíneos, enquanto outros se 

dirigem aos vasos linfáticos (7, 8). Carregados pela circulação sanguínea, eles 

atingem os hepatócitos e os invadem ativamente, passando necessariamente por 



outras células, entre elas as células de Kupffer (9). A passagem por outras células 

ativa o parasita para a infecção definitiva dentro de um hepatócito (10). 

Dentro do hepatócito, os esporozoítos transformam-se, dentro de vacúolos, 

em células arredondadas denominadas criptozoítas, dando início à fase hepática da 

doença, onde o parasita passa por uma multiplicação assexuada denominada 

esquizogonia hepática, formando um esquizonte hepático com milhares de 

merozoítas (de 30.000 a 50.000). Para acessar a corrente sanguínea, os merozoítas 

derivados dos hepatócitos deixam a célula hospedeira confinados em merossomos e 

atravessam assim o endotélio dos vasos sanguíneos do fígado (11). Já na corrente 

sanguínea os merossomos se desfazem e merozoítas invadem as hemácias, dando 

início ao ciclo eritrocítico assexuado, que é responsável pela patologia da malária. 

Os merozoítas que possuem trofismo por hemácias e as invadem por um 

mecanismo que consiste de adesão, reorientação, e descarga de proteínas contidas 

nas micronemas e róptrias do merozoíta (12) invadem as hemácias e se localizam 

dentro de um vacúolo parasitóforo onde iniciam um desenvolvimento em seu interior 

passando por formas denominadas anel ou trofozoíta jovem, trofozoíta maduro e 

esquizonte. Por esquizogonia, cada hemácia infectada dá origem entre 16 – 32 

novos merozoítas dentro de 48 h (P. falciparum, P. vivax e P. ovale) ou 72 h (P. 

malariae), que reinvadem novos eritrócitos dando continuidade ao ciclo eritrocitário. 

Nas infecções causadas por Plasmodium falciparum, é rara a observação e formas 

maduras (trofozoítas e esquizontes) no sangue periférico, já que estas formas 

encontram-se citoaderidas nas paredes dos capilares profundos (13), evento que 

pode desencadear sintomas sérios na infecção por este parasita.  

Depois de algum tempo e por fatores ainda desconhecidos, uma parte dos 

parasitas se diferencia em gametócitos masculinos ou femininos. Os gametócitos 

não sofrem mais nenhuma divisão no ser humano e gametócitos maduros podem 

ser encontrados no sangue periférico. 

O ciclo sexuado se inicia com o repasto sanguíneo de uma fêmea anofelina 

no hospedeiro humano infectado, ingerindo sangue com os gametócitos. Já no trato 

digestivo do mosquito, os gametócitos femininos e masculinos são liberados e se 

diferenciam em macrogameta e microgameta, respectivamente. A fecundação ocorre 

poucos minutos após a alimentação sanguínea, formando o zigoto. Essa é a única 

forma diplóide do parasita, que logo depois se diferencia em oocineto, que é uma 

forma capaz de atravessar a membrana peritrófica e se instalar na parede interna do 



trato digestivo entre o epitélio e a lâmina basal. No oocineto ocorre à meiose, depois, 

ele se transforma em oocisto e envolve-se em uma cápsula grossa que ainda 

permite a passagem de nutrientes para a geração de esporozoítas haplóides 

(esporogonia). Os oocistos rompem liberando os esporozoítos, que migram 

ativamente para as glândulas salivares do mosquito, para onde passam mediante 

invasão envolvendo MAEBL e um receptor especifico (14). A inoculação de 

esporozoítos em um novo hospedeiro humano perpetua o ciclo de vida do parasita. 

 

1.3 Citoaderência, patologia e imunidade na infecção por P. falciparum 

 

No centro da patogenicidade da malária falciparum está a capacidade de 

adesão do EI a receptores endoteliais de vasos sanguíneos profundos (15); (16), 

além de adesão a eritrócitos não infectados, fenômeno denominado rosetting (17, 

18) e a plaquetas, fenômeno denominado clumping (19). 

O processo de adesão sequestra os eritrócitos infectados prevenindo 

clareamento no baço. Esta interação ocorre durante os estágios maduros do ciclo 

eritrocitário (trofozoíto e esquizonte) e gametócitos, e explica porque a maioria das 

formas observadas no sangue periférico são formas jovens do parasita (anel). 

Recentemente, um fenômeno parecido foi observado também em P. vivax, e apesar 

de ocorrer em menor quantidade, é possível que os casos observados de 

complicações graves em infecções com P. vivax são desencadeados pela 

citoaderência do parasita (20, 21). 

 Células endoteliais expressam uma grande variedade de receptores adesivos, 

que podem ser reconhecidos por ligantes na interação parasita – endotélio. Os 

receptores são: trombospondina (22, 23), CD36 (24, 25), ICAM-1 (intercellular 

adhesion molecule 1), superfamília das imunoglobulinas,(26), VCAM-1 (vascular cell 

adhesion molecule 1), PECAM- 1 (platelet/EC adhesion molecule), NCAM (neural 

cell adhesion molecule) (27), P- e E- selectina (23), CSA (chondroitin sulfate A) (28), 

HA (hyaluronic acid) (29), CR1 (complement receptor 1), integrinas αvβ3  (30) e 

gC1qR (globular C1q receptor)/HABP1 (hyaluronan-binding protein 1)/p32 (31, 32). 

O acúmulo de EI na microvasculatura de órgãos vitais, como cérebro e 

placenta, pode levar a complicações denominadas malária cerebral, que é 

frequentemente fatal, e a malária placentária pode gerar complicações no 

desenvolvimento do feto e até a morte da gestante (33, 34). Particularmente, dois 



receptores endoteliais parecem ser de grande importância para a patogenicidade da 

malária falciparum:  

- ICAM-1: a interação entre EI e ICAM-1 tem sido associada a malária cerebral, uma 

vez que foram encontrados co-localizados no cérebro em estudos post-mortem (35-

37); 

- CSA: a citoaderência de EI a sincitiotrofoblastos da placenta (38-40). 

A manutenção do parasita P. falciparum e sua proliferação no hospedeiro 

durante o estágio eritrocítico parecem depender do sucesso da expressão de 

moléculas na superfície do eritrócito infectado que medeiam a citoaderência nos 

receptores endoteliais. Uma família dessas moléculas (PfEMP1, Plasmodium 

falciparum erythrocyte membrane protein 1) é encontrada em estruturas elétron-

densas denominadas knobs (41). 

Em áreas de intensa transmissão a grande maioria dos casos fatais de 

malária falciparum é em crianças de 0-5 anos (42, 43). Repetidas exposições a 

diferentes cepas do P. falciparum leva ao desenvolvimento de imunidade parcial, 

baseada no reconhecimento do repertório de PfEMP1s e a outros antígenos. Assim, 

malária grave ou casos fatais em indivíduos adultos são raros (44). No entanto, 

durante a gravidez a mulher se torna novamente suscetível a doença (45, 46). 

 Múltiplos fatores imunológicos são responsáveis pelo controle da doença. 

Anticorpos específicos contra antígenos expressos por P. falciparum têm um 

importante papel na imunidade contra a malária (47) e várias citocinas têm sido 

relacionadas à proteção contra o parasita (48). 

 

1.4 Genes var e seus produtos: PfEMP1s 

 

 As PfEMP1s foram observadas no início dos anos 80 (15) como proteínas de 

alto peso molecular– 200 a 400 kDa – encontradas na superfície da hemácia 

infectada por P. falciparum (15), e é considerada a maior responsável pelo sequestro 

de eritrócitos infectados em capilares sanguíneos e órgãos do hospedeiro. 

 As proteínas PfEMP1s são codificadas pela família multigênica denominada 

var,  descritas em 1995 por três grupos de pesquisa independentes (49-51). Os 

genes var possuem dois exons: O primeiro exon codifica um grande domínio 

extracelular e uma pequena região transmembrana (TM) e o segundo exon codifica 

a região C-terminal, uma região intracelular relativamente conservada denominada 



ATS (acidic terminal segment). O ectodomínio é a região mais variável dessa 

proteína contem o segmento N-terminal (NTS) seguido de outros elementos como 

domínios DBL (Duffy binding-like domais), CIDRs (cysteine-rich inter-domain) e C2. 

O segmento N-terminal possui um motivo conservado PEXEL/VTS, que indica que 

esta proteína será exportada para a membrana (52, 53) . 

 As PfEMP1s têm uma organização modular (54-58), consistindo em vários 

números e combinações de domínios DBL de diferentes tipos (α, β, γ, ε, g e x) e 

CIDR também de diferentes classes (α, β e γ). A arquitetura global dessas proteínas 

é muito variável, tanto em termos de número total de domínios que a compõem, 

quanto a sua organização estrutural. Embora as PfEMP1s sejam muito variáveis, os 

promotores de genes var (região 5´upstream) são bastante conservados (54, 55, 59). 

Recentemente, houve uma reclassificação de domínios e uma reavaliação de 

domínios conservados entre genes var de diversos isolados de campo (60). 

 

 

Figura 3. Estrutura de uma versão PfEMP1 e indicação de possível capacidade de interação 
de domínios com alguns receptores do hospedeiro vertebrado (61).  

 

Diversos domínios podem interagir com determinados receptores ou partes 

deles (figura 3). Por exemplo, a interação do domínio DBL3-γ codificado pelo gene 

var2csa pode determinar a aderência de hemácias infectadas com parasitas 

expressando este gene var e sua PfEMP1 em CSA (46). A expressão de 

determinados domínios CIDR provoca a interação com CD36 (56). Estudos recentes 

mostraram que possivelmente há um sinergismo de vários domínios DBL na ação 

citoaderente de PfEMP1 (62).  



O genoma de P. falciparum possui aproximadamente 60 genes var (54, 60) e 

estão distribuídos ao longo dos 14 cromossomos no isolado 3D7 e outras cepas, 

sendo possível encontrar genes var em regiões subteloméricas ou centrais. A 

análise de cepas demonstra que a proporção de genes var centrais e subteloméricos 

é mantida, sendo 2/3 destes são genes subteloméricos e o restante está localizado 

em regiões centrais dos cromossomos 4, 7, 8 e 12 (60, 63). 

 

 

Figura 4. Organização dos genes var ao longo dos 14 cromossomos que compõem o 

genoma de Plasmodium falciparum (22.8 Mb que variam em tamanho de 0.7 a 3.4 

Mb). As setas indicam a orientação do gene. Genes flanqueados por UpsA (verde) 

são encontrados próximos aos telômeros, genes flanqueados por UpsC (azul) são 

encontrados em regiões internas (centrais) dos cromossomos, e genes 

flanqueados por UpsB (vermelho) são encontrados em regiões centrais e 

subteloméricas (64). 

 

Em geral os genes var são altamente polimórficos e não podem ser 

agrupados apenas conforme suas sequências codificadoras. Em decorrência da 

localização cromossômica e da sequência da região 5´upstream (Ups) promotora 

que os genes var podem ser divididos em UpsA, UpsB, UpsC e UpsE (var2CSA) (54, 

55), sendo que UpsE parece um subgrupo de UpsA (65). Os genes do grupo UpsA e 

UpsE são subteloméricos e transcritos em direção ao telômero. O grupo UpsE 

possui uma sequência promotora muito diferente dos demais genes var e consiste 

apenas do gene var2csa, que é razoavelmente conservado em diferentes regiões 

geográficas (66) e está associado a malária gestacional (67). Os genes do grupo 

UpsB são subteloméricos transcritos em direção ao centrômero, ou genes centrais 

que podem ser encontrados em “tandem" com outros genes var dos grupos UpsB ou 

UpsC. O grupo UpsC contem apenas genes var centrais. Inicialmente foi descrito 

também um grupo UpsD (var1csa), que foi reagrupado com o grupo UpsA devido a 



similaridade da sequência promotora desses grupos (57, 67). Foi proposto que um 

gene var ancestral duplicou e divergiu nos 3 genes var que originam cada grupo, e 

que algumas características foram trocadas entre grupos (55, 57). 

 Cada subtipo pode ser encontrado na mesma região do cromossomo, o que 

indica uma pressão para a permanência desses genes na mesma localização. E a 

mesma orientação e alta similaridade entre as sequências das regiões promotoras, 

forma grupos que aparentemente são predispostos à recombinação genética entre si 

(68). 

 Muitos são os esforços para correlacionar os subtipos var e as manifestações 

clínicas (69-73). A relação entre a transcrição de determinadas sequências DBLα, as 

únicas geneticamente acessíveis de forma global, e a gravidade da doença levou a 

uma nova classificação que tem como base o tipo PoLV (positions of limited 

variability 1 to 4) e o número de cistéinas encontradas no domínio DBLα. A 

importância da análise do número de cisteínas no domínio DBLα é suportada pela 

observação de que parasitas provindos de pacientes do Brasil com malária grave 

expressam domínios DBLα com poucas cisteínas, inicialmente descoberto por (74) 

depois confirmado por (56) e finalmente por (73). PoLV 1-4 são compostos por 4 

aminoácidos cada, encontrados em 4 posições em sequência a regiões de 

homologia entre todas as sequências DBLα (72). Através da análise PoLV/cisteínas 

são formados 6 grupos DSID (distinct sequence identifier), onde os grupos 1, 2 e 3 

são compostos por poucas cisteínas e  promotor UpsA em sua grande maioria, 

sendo associados a severidade da doença ao serem expressos, e grupos 4, 5 e 6 

possuem em sua maioria promotores UpsB, B/C e UpsC (75). 

 



 

Figura 5. Classificação de sequências DBLα grupos cisteína/PoLV (modificado de (75)). 

 

A transcrição dos genes var é estritamente controlada e ocorre na fase intra-

eritrocítica. Inicialmente e utilizando transcrição reversa e PCR foi encontrada uma 

grande quantidade de genes var transcrita (76, 77), embora talvez não como 

transcrito funcional inteiro (78, 79), mas somente um ou poucos transcritos var 

permaneceriam presentes na fase trofozoíta, e estes seriam os transcritos que 

seriam traduzidos para proteínas PfEMP1, responsáveis pelo fenótipo adesivo 

observado. Resultados posteriores, utilizando métodos diferentes e mais adequados 

encontraram que de fato um único transcrito é dominante tanto em anel quanto em 

esquizonte (80). A transcrição de genes var ocorre orquestrada por processos 

epigenéticos (81, 82) e modificações na estrutura da cromatina e (83, 84) 

especificamente em elementos do promotor do gene var  (85, 86) controlam o modo 

de transcrição destes genes, que foi denominado exclusão alélica, um processo 

comparável a transcrição de genes VSA de Trypanosoma brucei (87, 88). 

Recentemente foram publicados dados que indicam que o processo da exclusão 

alélica pode ser baseado na localização limitada de regiões subnucleares que são 

licenciados para transcrição de genes variantes (89), teoricamente tornando possível 

a existência de mais que um transcrito var por tempo. De fato foi descoberto um 

fenótipo da cepa 3D7 que expressa dois antígenos PfEMP1 diferentes 

 

 

 



simultaneamente numa única hemácia(90). Além da exclusão alélica, o parasita 

precisa controlar a velocidade da mudança de expressão de antígenos ao longo do 

tempo (switching). O switching transcricional ocorre numa taxa entre 0,025% (91) até 

16% (92). 

Além do sofisticado mecanismo de controle transcricional de genes var, a 

própria localização genômica deles em região subtelomérica facilita a acelerada 

recombinação de genes var (e de outras famílias multigênicas como rif e stevor). Em 

2005, Mu et al. mostraram por análise de milhares de single nucleotide 

polymorphisms que a região subtelomérica é muito mais sujeito à recombinação que 

partes centrais dos cromossomos (93). 

Concomitantemente, além de serem diferentes dentro de uma cepa, os genes 

var são altamente diversificados quando comparados entre cepas diferentes da 

África e da Ásia (94, 95), o que significa que uma cepa compartilha no caso extremo 

apenas dois ou três genes var incomuns que são conservados independente da 

localização geográfica (var1csa, var2csa e Type 3) (67); (33); (80), além de genes 

housekeeping, que são altamente conservados entre cepas de diferentes regiões 

geográficas (96-98). Assim, diferentes cepas de P. falciparum apresentam um vasto 

repertório de genes var, evidência que resultou na seguinte questão: Como esse 

amplo repertório é gerado? 

A diversidade na arquitetura da proteína codificada pela família multigênica 

var é, em parte, resultado da recombinação de genes var entre cromossomos não–

homólogos por um processo denominado recombinação ectópica, descrito pela 

primeira vez por Lucio Freitas-Junior e colegas (99, 100). 

 

1.5 Os cromossomos de P. falciparum e suas regiões subteloméricas 

 

 As regiões finais dos cromossomos de P. falciparum consistem de duas 

regiões estruturais distintas: o telômero e uma região polimórfica denominada região 

subtelomérica. Os telômeros têm papel fundamental em importantes processos 

celulares em eucariotas, como a completa replicação dos cromossomos e também 

são necessários para proteger os cromossomos de degradação e fusão. Os 

telômeros são compostos de repetições - (GGGTTT/CA) - organizadas em tandem e 

seguidas por grupos de sequências denominadas telomere-associated sequences 

(TAS). Essas sequências são espécie-específica e consistem em uma região 



codificadora e uma não codificadora. A região não codificadora é composta de um 

mosaico de seis diferentes blocos de sequências repetidas localizado entre o 

telômero e a região codificadora. Esses elementos são denominados telomere 

associated repetitive elements (TAREs) (101, 102).  

Adjacentes a essas repetições, e completando o que se denomina regiões 

subteloméricas, estão membros de famílias multigênicas envolvidas em 

citoaderência e evasão imune ou funções desconhecidas, como genes var e genes 

rif e stevor (codificando outras famílias de antígenos variantes), respectivamente 

(103, 104). A similaridade dessas repetições teloméricas entre cromossomos não-

homólogos facilitaria o processo de recombinação e da formação de buquês 

teloméricos entre eles, como anteriormente observado em Schizosaccharomyces 

pombe (105).  

 

Figura 6. Representação da organização das regiões subteloméricas de cromossomos de 
P. falciparum compostas por rep20 (telomere repeats) e famílias multigênicas (var, 
rif and stevor), adaptado de (99). 

 
 

1.6 Recombinação ectópica em P. falciparum 

 

 Durante a maior parte do ciclo de vida de P. falciparum seu genoma é 

haplóide e o parasita se propaga através de divisões mitóticas (106). O único estágio 

diplóide do parasita ocorre, brevemente, durante a fusão do gameta feminino ao 

gameta masculino no vetor anofelino (estágio sexual) formando o zigoto. Dentro do 

zigoto, os cromossomos pareiam-se e ocorre a recombinação, seguida de uma 



divisão meiótica (106, 107). Durante a meiose os genes estão sujeitos a 

recombinação e eventos de crossing-over. Assim, o zigoto diplóide tem importante 

papel na recombinação entre genes e na formação de novos genótipos. 

No entanto, em P. falciparum, as sequências dos genes var recombinam em 

taxas muito maiores do que a esperada somente por recombinação homóloga, e 

apresentam um “shuffling” entre diferentes porções de regiões codificadoras nesses 

genes representando um mosaico de blocos semi conservados com intermitentes 

blocos hipervariáveis (60, 65, 100, 108, 109). 

Na procura pelo mecanismo de geração da grande diversidade de genes var 

em isolados, Freitas-Junior e colaboradores (99) descobriram que em P. falciparum, 

os telômeros estão agrupados em formas de buquês em gametócitos e esquizontes 

do ciclo eritrocítico – 4 a 7 buquês -, configuração que facilitaria a recombinação 

ectópica, como observado em S. pombe (105). 

A observação de formação de buquês teloméricos nos estágios de gametócito 

e esquizonte de P. falciparum sugerem que o evento de recombinação ectópica 

poderia ocorrer em meiose e também mitose (99). 

 

  

 
Figura 7. Representação da organização de cromossomos heterólogos de P. falciparum em 

buquês teloméricos na periferia nuclear (6, 99). (A) formação de buquês 
teloméricos em forma assexuadas, (B) formação de buquês teloméricos em 
gametócitos de P. falciparum. Imagens adaptadas de FREITAS-JUNIOR, 
BOTTIUS et al., 2000. 

 

 Esse agrupamento de telômeros é similar ao observado em leveduras, onde 

os telômeros se encontram agrupados e conectados como um buquê na periferia 

nuclear (110, 111). O agrupamento de telômeros heterólogos de fato é mediado por 

proteínas especificas (112). 

 Inicialmente, dois mecanismos foram propostos para estarem envolvidos na 

recombinação ectópica de telômeros de P. falciparum. Primeiro, o cruzamento entre 

alelos var pode resultar em uma troca recíproca de parte do alelo para outro alelo 

A. B. 



var. Segundo, a conversão gênica pode resultar em uma mudança de um fragmento 

var por outro sem perder o fragmento original. A análise de híbridos de genes var 

produzidas através do cruzamento de duas cepas de P. falciparum (HB3 e Dd2) 

demonstrou que conversão gênica foi o evento observado entre genes var 

localizados nos cromossomos 9 e 10, sugerindo que esse seja o principal 

mecanismo para a geração de diversidade de genes var (99). 

 

 

Figura 8. Representação de possíveis mecanismos envolvidos na recombinação ectópica 
de genes var (99). 

 
 

 Recombinação e conversão gênica tem sido comumente associada a geração 

de diversidade genética em genes codificadores de proteínas de superfície de 

bactérias e protozoários causadores de doenças (113, 114). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 



2.1 Justificativa 

 

O mecanismo pelo qual o parasita Plasmodium falciparum gera a grande 

diversidade de genes var em uma frequência muito maior do que a esperada 

somente por recombinação homóloga é importante para o continua evasão 

imunológica do parasita. 

O provável mecanismo de geração dessa diversidade de sequências foi 

descrito por Freitas-Junior e colaboradores em 2000 (99), onde essa variabilidade é 

resultado de eventos de recombinação ectópica concomitante a conversão gênica 

entre cromossomos não-homólogos através da formação de buquês teloméricos na 

periferia nuclear do parasita. Mas questões como a dinâmica com que esses eventos 

acontecem entre isolados de campo e a observação desses eventos em divisões 

puramente mitóticas não foram ainda abordadas.  

Durante a realização desta tese outros trabalhos buscaram identificar eventos 

de recombinação ectópica (115, 116), porém nenhum foi capaz de esclarecer como 

esses eventos ocorrem em infecções naturais após meiose e qual é sua dinâmica 

durante a transmissão natural. 

Na base de observações publicadas por nosso grupo durante esta tese onde 

foi descrita uma importante redundância entre repertórios de genes var, percebemos 

a possibilidade de monitorar o destino de determinados genes var altamente 

compartilhados entre isolados. Os dados permitem conclusões sobre a dinâmica da 

recombinação telomérica em situações de transmissão natural num contexto 

amazônico e com isso, medir diretamente a plasticidade do material genético 

encontrado nesta região.  

Em paralelo, nos propomos analisar a possibilidade de eventos de 

recombinação ectópica em divisões mitóticas durante a fase sanguínea, evento que 

aumentaria ainda mais a diversidade e a variabilidade genética da família 

multigênica var e a capacidade desse parasita se manter no hospedeiro e realizar o 

escape imune. 

 

 

 

 

 



2.2 Objetivos 

 

2.2.1 Definir um conjunto de isolados com genes var compartilhados e identificar o 

repertório var deles; 

 

2.2.2 Elucidar se ocorrem eventos de recombinação ectópica durante divisões 

puramente mitóticas na cepa 3D7; 

 

2.2.3 Observar eventos de recombinação ectópica em isolados de campo de P. 

falciparum da Amazônia brasileira e tentar associar tipos de genes var com 

frequência de recombinação. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 



3.1 Isolados de Plasmodium falciparum 

 

Os isolados de Plasmodium falciparum analisados neste trabalho foram 

coletados entre os anos de 1985 e 2004, provenientes do estado de Rondônia, 

região endêmica de malária no Brasil. Alguns isolados foram clonados conforme 

Rosário e colaboradores (117) para obtenção de genótipos únicos (118).  

 

Tabela 1. Isolados de campo analisados neste trabalho. 

Isolado Clones Ano da coleta Local 

S20  1987 Porto Velho (RO) 

123 123_03/123_15 1985 Ariquemes (RO) 

153 153_02 1985 Ariquemes (RO) 

154 154_07 1985 Ariquemes (RO) 

42  2003 Porto Velho (RO) 

99  2003 Porto Velho (RO) 

106  2001 Porto Velho (RO) 

112  2002 Porto Velho (RO) 

114  2002 Porto Velho (RO) 

134  2002 Porto Velho (RO) 

135  2002 Porto Velho (RO) 

 

A cepa 3D7, originária do isolado NF54 (Schiphol/Holanda) também foi 

utilizada em parte deste trabalho, bem como linhagens clonais obtidas após 180 

gerações, sendo 15 clones (A6, B1, B3, B6, C2, D3, D5, D8, E6, E8, F2, F11, H4 e 

H5). 

 

 

 

 

 

 



3.2 Cultura de Plasmodium falciparum 

 

 Os isolados de P. falciparum foram cultivados seguindo o método descrito por 

Trager e Jensen (119). Os parasitos foram cultivados em meio RPMI-1640 (item 

3.18), suplementado com 10% plasma humano. 

 Eritrócitos lavados (A+ ou O+) foram adicionados à cultura mantendo-se um 

hematócrito de 5%. As garrafas foram mantidas em estufa a 37°C com trocas diárias 

de meio e injeção de uma mistura gasosa composta por 5% CO2, 5% de O2 e 90% 

de N2. A parasitemia foi monitorada mediante microscopia de esfregaços corados 

pelos componentes do kit Panótico Rápido (Laborclin, São Paulo, SP, Brasil). 

Quando a parasitemia dos cultivos alcançava valores entre 5-10%, as culturas eram 

diluídas ou ampliadas. 

 O plasma humano (tipo A+ ou O+) utilizado na cultura dos parasitas foi 

gentilmente cedido pelo Hemocentro do Hospital Sírio Libanês de São Paulo ou pelo 

Hemocentro do Hospital da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Cada 

lote de plasma foi previamente inativado a 56°C por 1 hora. A fibrina presente no 

plasma foi removida por centrifugação (3.000 x g, por 10 minutos a 4°C). O plasma 

foi armazenado em alíquotas à -20° C. 

 

3.3 Enriquecimento dos trofozoítos maduros e esquizontes 

 

 Alguns experimentos necessitam de uma parasitemia mais alta, o que é 

impossível alcançar sob condições normais de cultura. Pelo método de 

sedimentação com Plasmagel® (Fresenius Kabi, São Paulo, SP, Brasil), é possível 

enriquecer os estágios intra-eritrocitários mais maduros, como trofozoítos e/ou 

esquizontes (120). Cultivos de parasitas, predominantemente formas maduras, 

foram centrifugados em tubos de 15 ml (800 x g, 5 minutos a TA) e o precipitado foi 

ressuspendido em 2,4 volumes de Plasmagel® e 1,4 volumes de meio completo 

(RPMI-1640, pH 7,2 e 10% de plasma humano). A mistura foi incubada em posição 

vertical por 1 hora a 37°C. Assim, formas de anel e gametócitos se encontram junto 

com hemácias não-infectadas no fundo do tubo enquanto formas maduras se 

encontram no sobrenadante. Essas formas foram retiradas e transferidas para um 

novo tubo, lavadas e colocadas novamente em cultivo ou os parasitas concentrados 



foram usados para experimentos de PFGE (pulsed field gel electrophoresis – gel de 

eletroforese em campo pulsado) (121). 

 

3.4 Congelamento de parasitas 

 

 Os parasitas foram congelados como descrito por (122). Para isto, os 

eritrócitos infectados com estágios de anel (aproximadamente 10 horas após a 

reinvasão), com parasitemia acima de 5% foram centrifugados (800 x g, 5 minutos, 

TA) e o volume de hemácias infectadas foi medido. Em sequência, 1,66 volumes de 

Glycerolyte estéril foram adicionados lentamente usando-se um vortex na posição 

lenta. A solução foi transferida em um criotubo que foi armazenado a -80°C por 2 

dias e depois transferido para o nitrogênio líquido para ser estocado por tempo 

indeterminado. 

 

3.5 Descongelamento de parasitas 

 

 A amostra de parasitas foi retirada do nitrogênio líquido ou do freezer a -80°C 

e descongelado em TA. As hemácias infectadas foram transferidas em um tudo de 

15 ml. Em seguida, cloreto de sódio a 12% (1/5 do volume do pellet do 

congelamento) foi adicionado a 1 gota por segundo sob agitação lenta. Após 

incubação por 1 minuto em TA, foram adicionados 10 volumes de cloreto de sódio a 

1,6%, novamente sob agitação constante. Numa próxima etapa, as hemácias foram 

centrifugadas a 800 x g por 5 minutos em TA e foram lavadas uma vez com meio 

RPMI-1640 (pH 7,2) sem plasma. Na sequência, os parasitas foram cultivados sob 

as condições descritas anteriormente. 

 

3.6 Teste para Mycoplasma sp. 

 

 Para testar a presença de Mycoplasma sp. nos cultivos de P. falciparum, 200 

µl do sobrenadante do cultivo foram centrifugados (10.000 x g, por 5 minutos, a TA), 

ressuspendidos em 50 µl de TE e desnaturados por 5 minutos a 95°C. Um µl deste 

material foi utilizado como template na amplificação por amplificação em cadeia 

(PCR) do gene rRNA de Mycoplasma sp.. Os oligonucleotídeos utilizados foram os 

seguintes: MycoA(sense): 5´- ggcgaatgggtgagtaacacg-3´ e MycoB(antisense): 5´- 



cggataacgcttgcgacctat-3´. A reação constitui-se de 1µl de fita molde, 2 µl de tampão 

10x PCR, 2,5mM MgCl, 0,25 mM de cada dNTP, 0,2 U de Taq DNA polimerase 

(Amersham Pharmacia Biotech ou Invitrogen corporation, CA, USA), e 5 pmol de 

cada oligonucleotídeo num volume final de 20 µl. As condições de amplificação 

foram: 5 minutos, 94°C; depois 30 ciclos de 1 minuto, 94°C; 1 minuto, 55°C; 1 minuto 

72°C; e uma polimerização final por 10 minutos a 72°C. 

 O produto PCR foi analisado por meio de gel de TAE-agarose de 1,5% corado 

com brometo de etídio (10 µg/ml). No caso de contaminação com Mycoplasma, um 

produto de 400 pb é observado. Como controle, foi utilizado DNA genômico de 

Mycoplasma sp., cedido pelo Departamento de Microbiologia do ICB – Instituto de 

Ciências Biomédicas. 

 

3.7 Isolamento de DNA genômico de Plasmodium falciparum 

 

 O DNA genômico dos parasitas foi isolado seguindo o protocolo descrito por 

(122) com algumas modificações. 

 Em linhas gerais, os parasitas foram lavados uma vez com PBS [1x] e uma 

alíquota de 200 µl de hemácias infectadas com parasitemia entre 5-10% foi lisada 

com saponina 0,1% em PBS [1x]. Após 10 minutos de incubação a TA, os parasitas 

foram centrifugados a 2500 x g por 5 minutos a TA e o precipitado foi ressuspendido 

em 600 µl de TE e 200 µl de tampão de lise [4x] (contendo 0,1 mg/ml de Proteinase 

K de concentração final). A incubação foi realizada a 37°C por 3 horas ou durante a 

noite. Após isto, foram adicionados 800 µl de fenol equilibrado em TE, sendo o tubo 

mantido em agitação branda por 10 minutos a TA e depois centrifugado por 8 

minutos a 5000 x g, a TA. A fase aquosa foi transferida para um tubo novo e a esta 

foram adicionados 800 µl de clorofórmio. Após nova agitação e centrifugação, a fase 

aquosa foi recuperada. Um tratamento com RNaseA foi aplicado por 30 minutos em 

TA e a purificação com fenol/clorofórmio foi repetida. A fase aquosa foi transferida 

para outro tubo e foi adicionado 1/10 do volume de acetato de sódio 3 M pH 5,2 e 

2,5 volumes de etanol 100%. O DNA foi precipitado a 4°C por no mínimo 2 horas ou 

durante a noite. Em seguida, o DNA foi centrifugado (5000 x g, 30 minutos, 4°C). O 

precipitado de DNA foi lavado com 500 µl de etanol 70% e centrifugado (5000 x g, 5 

minutos, TA). Na sequência, o precipitado de DNA foi seco e ressuspendido em 50 

µl de TE. 



 

3.8 Genotipagem de isolados 

 

Os isolados utilizados neste trabalho foram genotipados por Hoffmann e 

colaboradores (118) e Albrecht e colaboradores (123), utilizando-se 11 marcadores 

descritos por Anderson e colaboradores (122). A genotipagem destes parasitas foi 

importante para a certificação de que os isolados utilizados neste estudo 

constituíam-se de genomas únicos. 

 

3.9 Preparação de DNA para PFGE (Pulsed-field gel electrophoresis) 

 

 A habilidade em preservar a molécula de DNA intacta é essencial para o 

sucesso do PFGE. Aqui os parasitas foram cultivados até uma parasitemia de 10% 

esquizontes e foram separados do cultivo conforme item 3.3 para obtenção de um 

pellet com aproximadamente 5 x106 parasitas por µl. Os parasitas foram embebidos 

em 1.2% agarose low-melting (InCert® Agarose Cambrex) a 56°C e dispensados em 

moldes plásticos para formação de blocos de agarose, que foram solidificadas a 4°C 

por 5 minutos. Os blocos com as células parasitadas intactas foram incubados em 

solução EDTA-Sarcosyl durante 48 horas a 50°C para lise celular e remoção de 

proteínas através da atividade de proteinase K, sendo o tampão trocado a cada 24 

horas. Os blocos já com o DNA livre foram estocados em tampão hTE (item 3.18) a 

4°C por tempo indeterminado. 

 

3.10 Gel de eletroforese em campo pulsado – PFGE 

 

 Os blocos de agarose com o DNA tratado foram adicionados a uma base de 

15 cm X 15 cm X 0.5 cm a 0.8% agarose low-melting (Chromosomal Grade Agarose 

BIO-RAD) e a eletroforese foi realizada em tampão TBE [0.5x] a 14 °C conforme 

condições abaixo: 

 

 

 

 



Tabela 2 - Condições de eletroforese para separação de cromossomos de P. falciparum por 
PFGE (sistema CHEF-DRIII, Bio-Rad). 

 

Pulso Tempo de corrida Voltagem Voltagem final 

30s – 300s 24 horas 4.3 V/cm 120 V 

300s – 700s 16 horas 3.3 V/cm 90 V 

  

Após a corrida completa, o gel foi incubado por 10 minutos em solução 

tampão TBE [0,5x] com 5 µl de brometo de etídio (10µg/ml) para que as bandas de 

cromossomos pudessem ser observadas. Após duas lavagens de 10 minutos com 

TBE [0.5x] em agitação lenta, o gel estava pronto para o procedimento de 

transferência para membrana de nylon (3.12). 

 

3.11 Digestão de DNA genômico: EcoRI e HindIII 

 

 Com a finalidade de detectar possíveis mudanças locais de sequências ao 

redor do var tag compartilhado, o DNA genômico (5-10 µg) de isolados de campo 

previamente analisados por PFGE foram digeridos com enzimas de restrição EcoRI 

e HindIII e analisados em géis de TAE-agarose, corados com brometo de etídio 

[10µg/ml] durante 1 hora a 90V e transferidos em membrana de nylon. 

3.12 Transferência de DNA para membrana de nylon 

O gel de agarose PFGE contendo as amostras de DNA com seus 

cromossomos já separados, foi primeiro incubado em uma solução de 0,25 M HCl 

por 6 minutos e depois na solução de desnaturação (1 M de NaCl; 0,5 M de NaOH) 

duas vezes por 15 minutos em agitação lenta. Após a desnaturação, o gel foi 

incubado na solução de transferência (5x SSC, 10 mM de NaOH) novamente duas 

vezes por 15 minutos e transferido para membrana de nylon (Hybond N, Amersham 

Pharmacia, NJ, EUA) durante uma noite na mesma solução no método “Sandwich”, 

utilizando papel absorvente para criar um fluxo de íons pelo gel (124). Depois, a 

membrana foi neutralizada em solução de 5x SSC e o DNA fixado de forma 

covalente por meio de aparelho UV Stratalinker 2400 (Stratagene), utilizando-se o 

programa auto cross link. O mesmo processo foi utilizado para a transferência de 

DNA genômico digerido com enzimas de restrição.  



3.13 Southern blot 

 Os fragmentos de DNA (sequências DBLα) foram amplificados por PCR ou 

retirados de plasmídeos por meio de digestão com enzimas de restrição. O DNA 

(aproximadamente 200 ng) foi marcado com digoxigenina (não-radioativa) utilizando 

o DIG HIGH Prime DNA Labeling and Detection Kit II (Roche), segundo o manual do 

fabricante. A membrana foi pré-hibridada na solução de hibridação do kit a 41°C por 

1 hora. A hibridação foi realizada nas mesmas condições da pré-hibridação com a 

adição da sonda correspondente (desnaturada por incubação a 95°C por 5 minutos) 

durante a noite. A membrana foi lavada em TA uma vez com SSC [2x]; 0,1% SDS e 

depois a 68°C com SSC [0,5x]; 0,1% SDS. Após a segunda lavagem, a membrana 

foi processada para a detecção de digoxigenina seguindo o manual do fabricante. 

Finalmente, as membranas foram expostas aos filmes Hyperfilm (Amersham 

Pharmacia, NJ, EUA) por um período de 1 a 30 minutos. 

3.14 Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

O domínio DBLα foi amplificado a partir de DNA genômico utilizando 

oligonucleotídeos var universais αAF e αBR (125). Estes oligonucleotídeos permitem 

a amplificação dos domínios de DBLα da maioria do repertório de genes var da cepa 

3D7 e de isolados de campo. Os oligonucleotídeos utilizados para amplificação da 

sequência de msp1 foram os seguintes: 

F  5´- CTAGAAGCTTTAGAAGATGCAG-3  

R 5´- asACATATGATTGGTTAAATCAAAGAG – 3´  (126). 

Para reações de PCR foi utilizado Taq DNA-polimerase (Fermentas). 

Polimerases, tampões e DNA foram utilizados de acordo com as instruções do 

fabricante de cada enzima. 

 

3.15 Clonagens e purificação de plasmídeos recombinantes 

 

 Produtos de PCR amplificados foram analisados em géis de TAE-agarose, 

corados com brometo de etídio [10µg/ml], purificados utilizando sílica (127) ou kit 

para purificação de fragmentos em gel de agarose (NucleoSpin®Extract II - 



Bioamérica). Os fragmentos purificados foram ligados em vetor de clonagem 

pTZ57R/T (Fermentas), para posterior análise. 

 Plasmídeos ligados foram transformados em células E.coli DH10B e 

preparados seguindo protocolos estabelecidos (128). Enzimas de restrição foram 

utilizadas seguindo as instruções dos manufaturadores. Minipreparações de 

plasmídeos foram conduzidas seguindo protocolos descritos (128). 

3.16 Sequenciamento 

 Os plasmídeos obtidos foram sequenciados por meio do sequenciamento de 

uma ou duas fitas de DNA utilizando BigDye 3.1 Terminator Cycle Sequencing Kit 

(PerkinElmer, MA, USA), em um volume final de 6µl, contendo 200-300 ng de 

plasmídeo, 5 pmol de oligonucleotídeo sense (T7), 4 µl de Big Dye Mix. As reações 

foram submetidas a 25 ciclos de: 10s a 96°C, 5s a 50°C e 4 minutos a 60°C. Após a 

reação de Cycle Sequencing, as amostras foram precipitadas com isopropanol 75%, 

lavadas com etanol 70%, ressuspendidas em formamida e aplicadas em um 

sequenciador automático ABI 3100 (Applied Biosystems, CA, USA). Após o 

sequenciamento, os dados foram computados diretamente utilizando o pipeline do 

Instituto de Matemática e Estatística (IME-USP), estabelecido no projeto temático 

(01/09401-0) ao qual parte deste trabalho foi associada. Este utiliza a plataforma E-

gene para o processamento das sequências (129). A análise e o alinhamento das 

sequências foram conduzidas utilizando-se os softwares DNAstar (v4.0), ClustalX 

1.83 e BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/). 

3.17 Estratégia para escolha de sondas - tags 

 As sequências DBLα aqui analisadas foram alinhadas utilizando-se o 

programa Clustalx 1.83. Após o alinhamento das sequências foi gerada uma matriz 

de identidade (MI) e a partir desta foram formados grupos de sequências, onde as 

sequências com no mínimo 98% de identidade foram consideradas idênticas. 

 Para isolados de campo, as sequências DBLα analisadas para repertório de 

genes var (130) que foram compartilhadas com o maior número de isolados foram 

selecionadas como tags. Essas sequências foram identificadas também conforme a 

classificação cisteína/PoLV (75) para a associação de tipos de genes var com 

dinâmica de recombinação. 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/


Para 3D7 foram selecionadas como tags sequências DBLα de genes var 

teloméricos e subteloméricos, conforme (55). Estas sequências foram amplificadas e 

clonadas pela Dra. Uta Goelnitz em sua tese de doutorado (“Estudos do mecanismo 

molecular do controle da expressão de genes var não-subteloméricos em 

Plasmodium falciparum” – 2007).  

3.18 Meios, soluções e tampões 

 Meio RPMI-1640 

RPMI-1640, suplementado com 25 mM de HEPES, 21 mM de NaHCO3, 370 µM de 

hipoxantina, 11 mM de glicose e 40 µg/ml de gentamicina. 

 PBS (Phosphate buffer saline) [1X] 

6 mM de KH2PO4, 30 mM de NaHPO4, pH 7,4, 120 mM de NaCl e 11 mM de 

glicose. 

 TE (Tris-EDTA) 

10 mM Tris/HCl, pH 8, 1 mM de EDTA pH 8 

 Tampão de lise [4x] 

40 mM Tris-HCl (pH 8.0), 80 mM EDTA (pH 8), 2% SDS – adicionar 0,1 mg/ml de 

Proteinase K antes do uso. 

 Solução EDTA-Sarcosyl 

EDTA 0.5M, 1% Sarcosil e 20 mg/ml de proteinase K – adicionar antes do uso. 

 hTE 

50mM EDTA pH 8; 10 mM Tris HCl pH 7.5 a 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 



4.1 Determinação da recombinação ectópica na cepa 3D7 durante mitoses 

 

A observação de Freitas-Júnior e colaboradores de que ocorrem buquês 

teloméricos em ciclo assexuado (99), o que promoveria eventos de conversão 

gênica entre cromossomos heterólogos, nos fez buscar uma análise de eventos de 

recombinação ectópica durante divisões exclusivamente mitóticas.  

 Para esta análise utilizamos a cepa 3D7, onde o parasita foi clonado duas 

vezes e passou por aproximadamente 200 gerações. Para isso, foram analisados os 

14 clones obtidos através de diluição limitada a partir do clone inicial 3D7/G3 

(disponibilizado pela Dra. Erica Hoffmann), oriundo da cepa 3D7 e resultado de 

outras clonagens por diluição limitada. 

 

 

Figura 10. Esquema ilustrativo do processo de clonagem por diluição limitada. A cepa 3D7 
em cultivo por 180 gerações foi diluída (0,3 parasita por poço em placa de 96 
poços) com o objetivo de selecionar uma única hemácia infectada por poço, 
selecionando genomas únicos. 

 

 Como tags foram selecionadas sequências DBLα subteloméricas da cepa 

3D7, por se encontrarem em regiões com maior chance de eventos de 

recombinação ectópica. Sendo var tags com promotor UpsA: PFD_1235w 

(cromossomo 4), PF08_0141 (cromossomo 8) e PF11_0008 (cromossomo 11); e 

promotor UpsB: PFF1580c (cromossomo 6), PF07_0139 (cromossomo 7), 

PFI_1830c (cromossomo 9) e PF13_0001 (cromossomo 13), conforme figura 11. 

 



 

Figura 11. Localização cromossômica dos var tags (DBLα) selecionados para análise de 
recombinação ectópica mitótica na cepa 3D7. 

 

Para a análise das alterações cromossômicas utilizamos o PFGE como 

técnica principal deste trabalho, sendo possível a separação dos cromossomos de P. 

falciparum (131) e posterior observação de eventos de recombinação ectópica entre 

genes var, que estão distribuídos em todos os 14 cromossomos do parasita. Cabe 

mencionar que a cepa 3D7, não possui cópias funcionais de genes var em 

cromossomo 14 (54). 

 

 

 

 A. 



 

 

 

 

Figura 12. Southern blot utilizando var tags DBLα - promotor UpsA. (A) var tag PFD_1235w 

(cromossomo 4), (B) var tag PF08_0141 (cromossomo 8), (C) var tag PF11_0008 

(cromossomo 11) e (D) PF13_0003 (cromossomo 13). 

 
  

Observamos que os var tags selecionados para identificar genes var 

localizados em regiões subteloméricas no cromossomo 13 (PF13_0001 e 

C. 

 B. 

D. 



PF13_0003) (figura 12 D e figura 13 D), não hibridam nesse cromossomo e sim no 

grupo de cromossomos 5-6. Uma segunda marcação foi observada na região do 

cromossomo 10 quando utilizada a sonda PF08_0141, além daquela esperada no 

cromossomo 8 (banda de compressão 7-9). Para confirmar a identidade dos var tags 

escolhidos, sequenciamos novamente essas sequências e analisamos no 

plasmoDB, onde identificamos uma identidade de 80 a 85% com outros genes var 

dos cromossomos 5 e 10, e confirmamos que os var tags se tratavam das 

sequências escolhidas para análise de Southern blot. Entretanto, todos os clones 

mostraram o mesmo padrão de hibridação indicando uma estabilidade posicional 

dos tags var aqui analisados.  

 

 

 

A. 

B. 



 

 
 
Figura 13. Southern blot utilizando var tags DBLα - promotor UpsB. (A) var tag PFF_1580c 

(cromossomo 6), (B) var tag PF07_0139 (cromossomo 7), (C) var tag PFI_1830c 
(cromossomo 9) e (D) var tag PF13_0001 (cromossomo 13).  

 
 
Análise de clones de 3D7 por Southern blot não mostrou nenhuma alteração 

na posição de var tags específicos para regiões subteloméricas testados entre 

clones e entre os clones e a cepa 3D7/G3 que deu origem aos clones (representado 

na primeira posição do PFGE e Southern Blot como 3D7) (figura 12 e figura 13). 

Entretanto, não observamos todas as etiquetas var possíveis, mas apenas uma 

seleção de sequências. Não está excluído que houve alguma troca em outros loci.  

Algumas marcações não puderam ser observadas devido à dificuldade de 

marcar cromossomos com menor quantidade de DNA durante lavagens de alta 

estringência. Podemos observar esse evento na a figura 13D, onde apesar de os 

cromossomos separados serem observáveis no clone D5, ele apresenta uma 

intensidade menor de DNA e na análise por Southern blot (68ºC) não foi possível 

marcar o cromossomo alvo desse clone. Outras vezes o DNA não foi observável 

C. 

D. 



(figura 13A – clone F2), provavelmente degradado durante a preparação do blocos 

para PFGE.  

 

4.2 Escolha de tags var compartilhadas entre os isolados de campo de P. 

falciparum 

 

Inicialmente, nosso objetivo foi identificar o maior número possível de 

sequências DBLα diferentes de cada um dos isolados ou de clones oriundos de 

isolados para obtenção do número de sequências compartilhadas entre isolados, 

para a posterior análise de recombinação ectópica entre esses isolados. 

Em paralelo a esse projeto foi realizado por nosso grupo uma análise 

exaustiva do repertório de genes var através da amplificação do domínio DBLα e 

agrupamento entre sequências com 98% de identidade num total de 89 isolados e 

clones coletados em diferentes épocas na Amazônia brasileira (130). Estima-se que 

existam entre 350-430 tipos distintos da sequências DBLα na região estudada, 

menos do que em qualquer outra área já analizada. A análise detalhada das 

sequências var a partir de clones geneticamente distintos obtidos a partir de isolados 

revelou repertório restrito e redundante (clones dos isolados obtidos em 1985). 

A análise das sequências DBLα var traduzidas revelou que certos Distinct 

Sequence Identifiers (DSIDs) (75) foram representadas de forma diferente no Brasil 

e América do Sul, quando comparado com os dados de outros continentes. 

Observamos que DSID Grupo 1 (2 cisteínas/PoLV1 MFK*) e Grupo 3 (2 cisteínas, 

diferente de grupo 1 e 2) foram menos encontrados no Brasil/América do Sul do que 

as análises observadas para sequências oriundas da Ásia, e também uma menor 

incidência de sequências do Grupo 6 (1, 2, 3 ou >5 cisteínas) quando comparada às 

análises de sequências da África. Sequências do Grupo 5 (4 cisteínas PoLV2 

(REY*)) e Grupo 1 (2 cisteínas PoLV2 (MFK)), também foram pouco representativas 

no Brasil. O Grupo 4 (4 cisteínas, diferente do grupo 5) foi o mais representativo 

entre as sequências do Brasil/América do Sul. 

A aparente falta de algumas sequências específicas sugere que em toda a 

Amazônia a dinâmica de transmissão o P. falciparum é,  provavelmente, diferente de 

qualquer outra região endêmica estudada até hoje e, possivelmente, interfere com a 

capacidade do parasita diversificar de forma eficiente seus repertórios de genes 

variantes. Esses resultados encontram-se no Anexo desta tese. 



No seguinte nós nos concentramos em 11 isolados adaptados em cultivo e 

em alguns casos novos tags var DBLα foram amplificados e sequenciados além dos 

descritos por Albrecht e colegas (130). O número exato do compartilhamento entre 

isolados pode ser observado na figura 14, onde o maior compartilhamento de 

sequências var foi observado entre os clones 123 e 106, que foram obtidos com uma 

diferença de aproximadamente 15 anos. O compartilhamento entre esses isolados 

resultou na seleção de 5 var tags a partir do isolado 106 e 3 var tags a partir do 

isolado 123 (Tabela 3). Para melhor avaliar o grau de compartilhamento em relação 

ao tamanho dos dados levantados foram calculados os valores de compartilhamento 

mútuo (pairwise type sharing, PTS, aplicado primeiramente em Barry e colegas 2007 

(95), computados multiplicando o número de clones compartilhados entre dois 

isolados e dividindo pela soma dos números de sequências diferentes identificadas 

em cada isolado. Por este método, fica óbvio que um grande número de sequências 

é compartilhado entre isolados tanto da década 2000 quanto da década 1980, 

quanto entre eles.  

 

Figura 14. Número de sequências DBLα compartilhadas entre isolados selecionados para 
PFGE. Em média, 29% das sequências são compartilhadas entre os isolados. Os 
dados acima da diagonal indicam quantas sequências foram compartilhadas 
entre pares de isolados (números iniciais de cada coluna e linha).  Os números 
abaixo da diagonal indicam o PTS (vide texto), que descreve o coeficiente de 
compartilhamento, calculado pelo termo 2x número de sequências 
compartilhadas entre isolado A e B/sequências diferentes isolado A + sequências 
diferentes isolado B.  

A análise de identidade entre sequências var gerou 140 grupos que 

representam sequências distintas aplicando um corte de identidade 98% (figura 15). 

Nossa primeira estratégia foi a de selecionar essas sequências compartilhadas entre 

no mínimo 4 isolados como var tags. As sequências das var tags 1233_37 (sonda 

12) e 1547_50 (sonda 15), não foram selecionadas por compartilhamento entre 



isolados, mas por serem flanqueadas por promotor UpsA. Sendo o var tag 123_37 

compartilhado entre 5 isolados e o var tag 1547_50 somente por 1 isolado. 

 

 
 

Figura 15. Grupos de sequências DBLα (140 grupos apresentam sequências distintas). Em 
destaque estão os grupos de sequências com maior compartilhamento entre 
isolados. 

 
 

Para predição da localização genômica da sequências com maior 

compartilhamento (compartilhados em 5 ou mais isolados) estas foram analisadas 

através do conteúdo cisteína/PolLV (DSID, figura 16) utilizando o método 

desenvolvido por Bull e colegas (75), onde podemos identificar em qual grupo DSID 

(1, 2, 3, 4, 5 ou 6) as sequências analisadas aqui e escolhidas como var tag fazem 

parte e qual seu provável promotor (upsA, B ou C). A grande maioria das sequências 

analisadas aqui foi identificada como pertencentes ao grupo 4, onde os genes var 

têm promotor upsB ou C (figura 16) com possível localização 

subtelomérica/centromérica (upsB) ou centromérica (upsC).   

 

 
 
 



 

 
 
Figura 16. Maior compartilhamento de sequências var tag (DBLα) entre isolados 

selecionados para PFGE e classificação cisteína/PoLV. 

 
 

A partir da análise feita na figura 16, testamos se o compartilhamento 

dominante de sequências com DSID tipo 4 foi maior em sequências mais 

compartilhadas que em todas sequências analisadas dos onze isolados. Pelo teste 

Chi-quadrado nao houve uma distribuição diferencial entre sequências muito 

compartilhadas versus todas as sequencias para nenhum tipo de DSID.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3 - Sequências var selecionadas como tags a partir do compartilhamento entre 
isolados. 

 

Var tag 
Número de isolados que 

compartilham a sequência 
Tipo Ups 

Sonda 01 (106_30) 6  Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 02 (106_40) 4  Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 03 (112_40) 5  Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 04 (114_25) 4  Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 05 (1233_05) 4  Grupo5/UpsB ou C 

Sonda 06 (134_47) 7  Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 07 (135_52) 5  Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 08 (106_03) 4  Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 09 (106_50) 4  Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 10 (106_57) 5  Grupo6/UpsB ou C 

Sonda 11 (112_84) 4  Grupo5/UpsB ou C 

Sonda 12 (1233_37) 5 Grupo1/UpsA 

Sonda 13 (1233_48) 4  Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 14 (135_71) 4  Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 15 (1547_50) 1  Grupo1/UpsA 

 

 

4.3 Análise temporal de eventos de recombinação ectópica entre isolados de 

campo após meiose e transmissão natural 

 

4.3.1 Isolados de P. falciparum 

 

        Para a análise de eventos de recombinação ectópica em isolados de campo 

foram selecionados 11 isolados/clones com intervalo de 15 anos entre grupos, 

sendo S20 (1987), 123_3, 153_2 e 154_7 (do ano de 1985) e 99, 42, 106, 112, 114, 

134 e 135 (a partir do ano 2000). Adicionamos o clone 123_15 como um caso 

controle de clones diferentes de um mesmo isolado.  



 

Figura 17. PFGE de isolados de campo de P. falciparum da Amazônia brasileira. A cepa 
S20 foi coletada em Porto Velho/RO em 1987, os isolados 123, 153 e 154 foram 
coletados em Ariquemes/RO em 1985 e os isolados 99, 42, 106, 112, 114, 134 e 
135 foram coletados entre os anos 2000 e 2004 em Porto Velho/RO. O padrão de 
bandas gerado pelos 14 cromossomos está identificado à direita.  

 
 

Para análise por Southern blot, inicialmente foram selecionadas sequências 

compartilhadas entre o maior número de isolados/clones escolhidos para PFGE 

como var tags, conforme a tabela 3 do item 4.2.  A banda logo abaixo dos poços se 

trata de material de grande peso molecular, não coincidente com nenhum 

cromossomo, e é frequentemente observado em PFGEs (132). 
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Figura 18. Southern blot utilizando var tags compartilhadas entre isolados. (A) Sonda 01 

(106_30 - UpsB ou C), (B) Sonda 02 (106_40 - UpsB ou C), (C) Sonda 03 
(112_40 - UpsB ou C), (D) Sonda 04 (114_25 - UpsB ou C), (E) Sonda 05 
(1233_05 - UpsB ou C), (F) Sonda 06 (134_47 - UpsB ou C) e (G) Sonda 07 
(135_52 - UpsB ou C). As setas indicam genótipos com variação da localização 
da sequência alvo. 
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Em isolados de campo, com 15 anos de diferença da obtenção do parasita, 

em muitos casos o mesmo var tag foi encontrado no mesmo cromossomo. Isolados 

obtidos na mesma época (1985) muitas vezes mostram o mesmo padrão de 

distribuição de múltiplos tags (figura 18A, B, E, F e G). A análise dos isolados 

coletados a partir do ano 2000 (entre 2000 e 2004) apresentou a maior parte das 

redistribuições de sequências alvo observadas aqui. Em outros casos, um tag foi 

duplicado e movido (figura 18 C, D e F), deletado ou movido para outro cromossomo 

(figura 18 C, D, E, F e G). Isso sugere que a recombinação ectópica é funcional 

durante eventos meióticos em transmissão natural. 

 

4.3.2 Isolados selecionados 

 

Na tentativa de encontrar maior frequência de recombinações ectópicas entre 

os 12 isolados, ampliamos o repertório de genes var dos isolados que apresentaram 

recombinações e restringimos os PFGE para sete isolados principais que 

apresentaram duplicações ou mudança da posição cromossômica do var tag, são 

eles: 153_2, 154_7, 106, 112, adicionados dois clones do isolado 123 (123_3, 

123_15) e o isolado 135. Novamente a escolha dos tags var foi feita através da 

seleção de sequências compartilhadas entre o maior número possível dos isolados 

selecionados para a análise, conforme tabela 3 do item 4.2. 



 

Figura 19. PFGE de isolados (selecionados) de campo de P. falciparum da Amazônia 
brasileira. A cepa S20 foi coletada em Porto Velho/RO em 1987, os isolados 
123, 153 e 154 foram coletados em Ariquemes/RO em 1985 e os isolados 106, 
112 e 135 foram coletados entre o ano 2000 e 2004 em Porto Velho/RO. Em 
destaque podemos observar uma diferença no padrão de bandas do 
isolado 112. O padrão de bandas gerado pelos 14 cromossomos está 
identificado à direita.  

 

O padrão de cromossomos no gel de agarose (figura 19) aponta para uma 

mudança no comportamento de corrida do cromossomo 10 do isolado 112. Nos 

outros isolados o cromossomo 10 está logo acima da zona de compressão 5-9 ou 

fazendo parte dela. Para nos certificarmos de que a banda não se trata de todo o 

bloco 5-9 adicionado o cromossomo 10, analisamos a posição do cromossomo 9 no 

PFGE de isolados selecionados utilizando um tag msp1 (figura 20) e verificamos que 

no isolado 112 o cromossomo 10 está separado da zona de compressão, padrão 

semelhante ao PFGE da cepa 3D7 (figuras 12 e 13). Não foi possível observar a 

marcação da sonda-msp1 em todos os isolados devido ao pouco DNA disponível na 

membrana para os isolados 99, 42 e 106. 

 



 

Figura 20. Identificação de posição do cromossomo 9 em isolados de campo (>2000) 
através de Southern blot (Sonda msp-1 – PFI_1475w). A seta indica a posição 
da msp-1 no cromossomo 9 (mesma posição no isolado 112 e nos outros 
isolados analisados). 

 

Observamos que a grande maioria dos tags var de isolados hibridam nas 

mesmas regiões cromossômicas entre cromossomos 5-10 (bloco cromossômico sem 

padrão de bandas separadas, observado de maneira semelhante em PFGE de P. 

falciparum – isolados de campo e cepa 3D7) (131, 132) e algumas vezes no 

cromossomo 10 (figura 21A, B e D). No entanto, também foram observados eventos 

de duplicação entre os isolados selecionados (figura 21C, E, F e G). 
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Figura 21. Southern blot utilizando-se var tags compartilhadas entre isolados selecionados. 
(A) Sonda 08 (106_03 - UpsB ou C), (B) Sonda 09 (106_50 - UpsB ou C), (C) 
Sonda 10 (106_57 - UpsB ou C), (D) Sonda 11 (112_84 - UpsB ou C), (E) Sonda 
12 (1233_37 – UpsA), (F) Sonda 13 (1233_48 - UpsB ou C), (G) Sonda 14 
(135_71 - UpsB ou C), (H) Sonda 15 (1547_50 - UpsA). As setas indicam eventos 
de deslocamento da sequência alvo.  

 

 Por se encontrarem em regiões subteloméricas, os genes var flanqueados por 

promotores upsA e upsB são considerados mais propensos a eventos de 

recombinação ectópica. A análise de duas sequências que foram agrupadas no 

DSID grupo1/upsA através de análise de conteúdo cisteína/PoLV neste trabalho não 
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mostraram maior número de eventos de recombinação. A sonda 12 (1233_37) 

apresentou duplicação do gene nos cromossomos 2-3 e entre os cromossomos 7-9 

em todos os isolados de 1985 (figura 21E). No entanto, entre os isolados coletados a 

partir de 2000, essa duplicação só pode ser observada no isolado 106 e em 

cromossomos diferentes. A análise da sequência do var tag 1233_37 mostrou uma 

identidade de 99% com a sequência var1csa, cuja proteína relacionada inicialmente 

foi contemplada como ligante importante de CSA (133) (134), e que é conservado 

entre os isolados de diferentes regiões, potencialmente refletindo uma pressão para 

que esse gene estivesse duplicado entre os isolados de campo naquele momento 

(1985). A sonda 15 (1547_50), também flanqueada por promotor UpsA, hibridou 

somente no cromossomo 1 do isolado 1547, de onde essa sequência foi amplificada 

(figura 21 H), não permitindo conclusões sobre recombinação entre os isolados 

testados. A hibridação unicamente neste lócus sublinha a especificidade das 

condições do ensaio. Apesar de compartilhar 5 sequências var tags com outros 

isolados, o isolado 135 não pode ser melhor avaliado, já que foram observadas 

somente duas hibridações nesse isolado (figura B e D), o que provavelmente seja 

resultado de uma quantidade menor de DNA que os outros isolados e da lavagem 

em alta estringência. 

A análise das sequências utilizadas como tags através da relação de 

cisteína/PoLV (75, 130) na PfEMP1 mostrou que são sequências compartilhadas 

com um grande número de isolados/clones brasileiros e são identificadas como 

grupo upsB/C ou C que são genes subteloméricos ou centrais. As sequências de 

genes centrais provavelmente não participam do processo de recombinação 

ectópica (93, 99) e estão agrupadas em alguns cromossomos, provavelmente estão 

localizadas e agrupadas nos cromossomos 5-10 dos isolados analisados aqui. As 

recombinações observadas provavelmente aconteceram entre genes subteloméricos 

(upsB). 

 

 

 

 

 

 



Tabela 5 - Análise dos eventos de recombinação ectópica observados entre os isolados de 

campo de P. falciparum. 

var tag Tipo Ups Redistribuição Duplicação 

Sonda 01 (106_30) Grupo4/UpsB ou C   

Sonda 02 (106_40) Grupo4/UpsB ou C   

Sonda 03 (112_40) Grupo4/UpsB ou C X X 

Sonda 04 (114_25) Grupo4/UpsB ou C X X 

Sonda 05 (1233_05) Grupo5/UpsB ou C X  

Sonda 06 (134_47) Grupo4/UpsB ou C X X 

Sonda 07 (135_52) Grupo4/UpsB ou C X  

Sonda 08 (106_03) Grupo4/UpsB ou C   

Sonda 09 (106_50) Grupo4/UpsB ou C   

Sonda 10 (106_57) Grupo6/UpsB ou C  X 

Sonda 11 (112_84) Grupo5/UpsB ou C   

Sonda 12 (1233_37) Grupo1/UpsA  X 

Sonda 13 (1233_48) Grupo4/UpsB ou C  X 

Sonda 14 (135_71) Grupo4/UpsB ou C  X 

Sonda 15 (1547_50) Grupo1/UpsA   

 

 

4.3.3 Recombinação intracluster 5-10 

 

 Para a análise de possíveis recombinações entre os cromossomos 5-10, que 

formam uma zona de compressão, onde os cromossomos não podem ser separados 

por apresentarem tamanhos muito semelhantes, selecionamos var tags já utilizadas 

na análise por PFGE que apresentaram identidade no grupo cromossômico 5-10. O 

agrupamento desses cromossomos impossibilita a observação incontestável de 

eventos de duplicação de genes var entre os mesmos. 

 Para avaliar se houve recombinações e alterações na proximidade da região 

de hibridação da sonda no contexto cromossomal, analisamos DNAs genômicos 

desses isolados por restrição e posterior análise em gel de agarose e hibridação 



Southern. Assim, recombinações que levam a um deslocamento ou a eliminação de 

sítios EcoRI e HindIII, resultariam a um padrão diferencial de tamanho de fragmento 

onde hibrida a sonda var. Cabe ressaltar que nenhuma sequência selecionada para 

sonda var apresenta sítios para EcoRI ou HindIII. 

 

 

Figura 22. Modelo de fragmentos que podem ser gerados após digestão enzimática. A 
flecha dobrada indica um ponto de recombinação com alteração da sequência 
em proximidade da sequência alvo, alterando a posição do sitio de restrição. 

 
 

 

  
 
Figura 23. DNA genômico de isolados de P. falciparum submetidos à digestão com enzimas 

(A) HindIII e (B). EcoRI. 

 
 
 Essa análise possibilita apenas observar genes var duplicados e com padrão 

de restrição diferente um do outro, sem determinar em qual cromossomo ele está 

localizado ou se a duplicação ocorre dentro de um mesmo cromossomo que faça 

parte da zona de compressão. Em hibridações em cromossomos separados 

 A.  B. 



unicamente, como o cromossomo 10 do isolado 112, alterações como duplicações 

em análise por restrição indicariam uma duplicação intracromossomal. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Southern blot utilizando-se var tags compartilhadas entre isolados – gDNA 

cortado com enzima HindIII. (A) Sonda 02 (106_40 - UpsB ou C ), (B) Sonda 09 

(106_50 - UpsB ou C), (C) Sonda 03 (112_40 - UpsB ou C), (D) Sonda 11 
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(112_84 - UpsB ou C), (E) Sonda 13 (1233_48 - UpsB ou C). As setas indicam 

genótipos com padrão de restrição alterado, sugerindo prévia recombinação 

comparado com os demais. 

 

Observamos possíveis novos eventos de recombinação (duplicação) entre os 

isolados analisados por restrição com a enzima HindIII quando analisados com os 

var tags 106_50 (figura 23B), 112_40 (figura 23C), 112_84 (figura 23D) e 1233_48 

(figura 23E), conforme tabela 6.  Na análise por PFGE/Southern blot, a sonda 

106_50 não apresentou nenhuma mudança de posição ou mesmo duplicação entre 

os isolados (figura 21B), já na análise com gDNA digerido com HindIII, observamos 

possíveis duplicações nos isolados S20, 134 e 135.  Outras possíveis duplicações 

também são observadas nos isolados S20, 99 e 135, que não puderam ser 

observados no PFGE (figura 18C). O var tag 112_84 hibridou na zona de 

compressão 5-10 cromosssomos e não apresentou duplicações na análise por 

PFGE/Southern blot, porém na análise com gDNA digerido com HindIII ele hibrida 

nos mesmos isolados, porem apresenta uma segunda banda mais fraca, o que pode 

ser somente uma identidade entre sequências var tag desses isolados e não um 

evento de duplicação. 

As duplicações observadas após restrição com enzima HindIII no isolado 135 

(utilizando var tag 106_50 - UpsB ou C) (figura 24B) e isolado 112 (utilizando var tag 

112_84 - UpsB ou C) (figura 24D), ocorreram no cromossomo 10, resultado de uma 

provável duplicação intra cromossomos. 

O var tag 106_40 (sonda 02 - UpsB ou C) não apresentou eventos de 

duplicação na análise por PFGE (figura 18B), e a hibridação dessa sequência 

ocorreu na zona de compressão 5-9 de todos os isolados que a apresentaram. Na 

análise por restrição utilizando HindIII (figura 24A) e EcoRI (figura 25C) não foram 

observados novos eventos de duplicação em qualquer isolado analisado com esse 

var tag, mantendo-se o mesmo resultado obtido por análise de PFGE. Também não 

foram observados novos eventos de recombinação no var tag 106_57 (sonda 10 

UpsB ou C) (figura 243E) além da duplicação já observada em 6 dos 7 isolados 

analisados por PFGE (figura 21C). 

   

 



Tabela 6. - Análise de novos eventos de recombinação ectópica observados entre grupos 

de cromossomos 5-9 – HindIII. 

var tag Duplicação ups 

Sonda 02 (106_40) - Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 09 (106_50) X Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 03 (112_40) X Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 11 (112_84) X Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 13 (1233_48) X Grupo4/UpsB ou C 

 

 

 

 

 

 

 A.  B. 

 C.   D. 



 
 

 

Figura 25. Southern blot utilizando-se var tags compartilhadas entre isolados – gDNA 
cortado com enzima EcoRI. (A) Sonda 08 (106_03), (B) Sonda 01 (106_30), 
(C) Sonda 02 (106_40), (D) Sonda 09 (106_50), (E) Sonda 10 (106_57) e (F) 
Sonda 03 (112_40). As setas indicam genótipos com padrão de restrição 
alterado, sugerindo prévia recombinação comparado com os demais. 

 

O isolado 106 parece não possuir sequência alvo para as sondas utilizadas 

na análise de gDNA digerido com EcoRI (figura 24 B, C, D e E). Observamos novos 

eventos de recombinação (duplicação) entre os isolados analisados por restrição 

com a enzima EcoRI quando analisados com os var tags 106_30 (figura 24B), 

106_50 (figura 24D) e 112_40 (figura 24F), conforme tabela 7. 

A duplicação observada após restrição com enzima EcoRI no isolado 112 

(utilizando var tag 106_50) (figura 24D) ocorreu no cromossomo 10, resultado de 

uma provável duplicação intra cromossomo. 

              

Tabela 7 - Análise de novos eventos de recombinação ectópica observados entre grupos de 
cromossomos 5-9 – EcoRI 

 

var tag Duplicação ups 

Sonda 08 (106_03) - Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 01 (106_30) X Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 02 (106_40) - Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 09 (106_50) X Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 10 (106_57) - Grupo4/UpsB ou C 

Sonda 03 (112_40) X Grupo4/UpsB ou C 

 E.   F. 



 

Durante nossas análises para isolados de campo utilizando metodologia 

PFGE/Southern blot muitos var tags hibridaram na zona de compressão entre 

cromossomos 5-10 (para isolados de campo mostrando uma única posição de 

marcação.), das 15 sondas escolhidas como tags, 7 apresentaram mudanças de 

posição no cromossomo ou duplicação (em sua maioria). Já na análise dos mesmos 

isolados por gDNA/EcoRI ou HindIII, muitas sondas marcaram duplicadas um 

cromossomo. No entanto a diferença de intensidade das bandas nos faz pensar que 

são somente uma alta identidade entre o var tag e as sequências disponíveis no 

isolado. Uma sonda permaneceu estável nas duas metodologias e não apresentou 

qualquer evento de mudança de posição ou duplicação (sonda 02 -106_40 – Ups B 

ou C), onde podemos hipotetizar que essa sequência var tenha promotor UpsC.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 



O mecanismo pelo qual o parasita P. falciparum gera variabilidade da família 

multigênica var foi inicialmente denominado recombinação ectópica, onde telômeros 

de cromossomos heterólogos recombinariam, facilitado através da formação de 

buquês, evento observado após meiose (fase sexuada) (99). Foi proposto pelos 

autores que a presença de buquês também em formas proliferativas da fase 

sanguínea poderia possibilitar uma recombinação deste tipo também durante 

mitoses. 

O cruzamento de diferentes genótipos de P. falciparum possivelmente ocorre 

frequentemente em regiões geográficas que apresentam altas taxas de transmissão 

do parasita, onde infecções mistas são mais frequentes, possibilitando outbreeding 

pela ingestão e posterior formação de gametas heterólogos e zigotos por mosquitos 

individuais. Já em regiões com baixa transmissão do parasita, são observadas 

fertilizações entre parasitas com mesmo genótipo gerando infecções com parasitas 

altamente semelhantes (54, 135, 136). No entanto, mesmo em casos de inbreeding 

a recombinação ectópica em famílias multigênicas pode contribuir para a geração de 

variabilidade entre genes var. É desconhecido se a identidade completa de 

genótipos de gametas levaria posteriormente a um agrupamento de telômeros 

homólogos em zigotos (99). 

Nossa proposta foi a de avaliar a dinâmica da recombinação telomérica em 

situações de transmissão natural num contexto amazônico e com isso, medir 

diretamente a plasticidade de genes variantes em parasitas encontrados nesta 

região. Paralelamente analisaríamos a possibilidade de eventos de recombinação 

ectópica em divisões mitóticas durante a fase sanguínea, evento que poderia 

aumentar ainda mais a diversidade e a variabilidade genética da família multigênica 

var (e possivelmente de outras famílias multigênicas importantes como rif, stevor e 

Pf2TM) e a capacidade desse parasita se manter no hospedeiro e realizar o escape 

imune. 

Para isso, utilizamos como marcador de recombinação sequências do 

domínio DBLα por ser um domínio encontrado em quase todos os genes var (exceto 

var2csa) e por serem porções mais conservadas desses genes, entretanto 

suficientemente polimórficas para permitir sua discriminação em metodologias que 

utilizam hibridação estringente. A observação de eventos de recombinação nesse 

trabalho está relacionada somente a esse domínio, podendo ocorrer variabilidade 

em outras porções desses genes, com consequente potencial mudança da 



capacidade citoaderente e realização do escape imune pela apresentação de uma 

proteína nova, com o qual o hospedeiro ainda não tinha entrado em contato. 

Escolhemos como metodologia de detecção dos var tags o sistema de 

marcação não radioativo também conhecido por quimioluminescência (Kit Dig, 

Roche), que utiliza-se de nucleotídeos modificados contendo grupos, tais como 

digoxigenina (DIG) ou a biotina, que posteriormente são reconhecidos por 

conjugados anticorpos-enzimas. Nesse sistema o anticorpo se liga à molécula de 

digoxigenina na sonda, e a enzima conjugada catalisa uma reação de 

quimioluminescência, envolvendo um substrato, que ao ser degradado emite fótons 

de luz. O resultado é observado em autoradiografia após exposição com a 

membrana marcada. O método de marcação baseado na digoxigenina e na 

detecção por quimioluminescência é altamente recomendável, pois a detecção da 

sonda marcada com digoxigenina foi suficientemente sensível nos nossos resultados 

e com vantagens sobre o método radioativo, por ser seguro e apresentar custos 

reduzidos. O método já foi aplicado com sucesso na pesquisa de transcritos var (66). 

Inicialmente enfrentamos dificuldade na otimização da temperatura de 

estringência devido à alta identidade entre as sequências DBLα, especificamente de 

frequentes longos trechos idênticos dentro da sequência de 400 nt utilizada como 

sonda. Na temperatura escolhida inicialmente - 65ºC - todos os cromossomos 

tinham seus domínios DBLα marcados. Foram testadas outras temperaturas e 

chegamos a uma temperatura ideal de 68ºC. A confirmação de que está seria a 

temperatura ideal para detecção de somente o var tag escolhido pode ser observada 

nos resultados para var tags da cepa 3D7, onde os var tags foram identificados nos 

cromossomos que possuíam aquele domínio DBLα selecionado como var tag, e 

também durante a análise por Southern blot do var tag 1547_50 (sonda 15). Essa 

sequência foi amplificada uma única vez do isolado 1547 (e selecionada como tag 

somente por ser flanqueada por promotor UpsA), e durante a análise esse var tag foi 

detectado somente no cromossomo 1 do isolado clonal 1547, resultado de uma alta 

especificidade da sequência e da correta otimização da temperatura de estringência. 

Uma temperatura de estringência bem mais baixa (60ºC) foi utilizada na detecção de 

genes var2csa duplicados em isolados da Tanzânia/África e na cepa HB3 (132), no 

entanto esse gene é único, razoavelmente conservado e sua sequência tag não 

hibridaria com outros genes var.  



A observação de que os var tags selecionados para identificar genes var 

localizados no cromossomo 13 (PF13_0001 e PF13_0003) (figura 12 D e figura 13 

D), não hibridaram nesse cromossomo, e sim no grupo de cromossomos 5-6, é 

resultado de uma provável alta identidade entre as sequências DBLα de genes 

localizados nos cromossomos 5 ou 6 com os var tags selecionados para 

cromossomo 13. Ainda, a região telomérica onde se encontram os genes var do 

cromossomo 13, pode ter sido deletada após extenso cultivo in vitro o que parece 

comum (16, 137), e esta possível deleção ocorreu antes do inicio do nosso 

experimento já que o 3D7/G3 inicial apresenta o mesmo padrão que os demais. 

Interessantemente, a cepa 3D7 utilizada em nosso laboratório mostrou 

algumas inconsistências com o genoma depositado acessível em 

WWW.PlasmoDB.org. Por exemplo, um número de genes rif, localizados na 

proximidade de genes var, não parece existir na nossa versão de 3D7 (informação 

não publicada, Fernanda J Cabral). A hibridação errônea da sonda para um var no 

cromossomo 13 não hibridou, mas hibridou em outro cromossomo, indicando uma 

redistribuição de cromossomos antes do nosso experimento, em relação ao genoma 

3D7 depositado. 

Apesar de não observarmos eventos de recombinação ectópica mitótica entre 

os clones da cepa 3D7, esse evento possivelmente ocorre em mitose, já que este é 

o processo de maior ocorrência no ciclo de vida deste parasita, e também pelo fato 

de terem sido observados buquês de telômeros durante esse processo apesar do 

extenso cultivo in vitro, que aumentaria as chances de recombinação ectópica. 

Durante a realização desse trabalho, foi publicado o primeiro relato de uma 

recombinação ectópica claramente ocorrida em mitoses no isolado clonal CS2 

(selecionado para adesão em CSA e oriundo da cepa FCR3) e apesar de não ser 

mencionado no texto, o evento parece ser bastante raro e no trabalho dos autores, 

longos cultivos e clonagens foram conduzidas até identificar o clone do parasita com 

genótipo mutado (115). Estes dados coincidem com os nossos, onde não foram 

observadas mudanças no genótipo de clones após longos períodos de cultivo. O 

rápido diagnóstico de malária no Brasil, limitando os ciclos de mitose em fase 

sanguínea, torna pouco provável a possibilidade desses eventos também em 

isolados de campo, onde de fato os parasitas seriam selecionados. 

A padronização do experimento de PFGE para nossos isolados foi um ponto 

importante nesse trabalho para garantir a melhor separação possível dos 14 



cromossomos de P. falciparum. Ainda assim nossos experimentos mostraram uma 

zona de compressão entre os cromossomos 5-9 (3D7), e algumas vezes 5-10 

(isolados de campo), que migram juntamente durante a corrida do gel devido à 

similaridade de tamanhos entre esses cromossomos. Resultados semelhantes são 

encontrados em outras análises de PFGE em P. falciparum (131, 132). Essa zona de 

compressão dificulta a análise de eventos de recombinação entre os cromossomos 

que a compõem, já que a hibridação de um var tag nessa região não deixa claro em 

qual cromossomo exatamente está localizado, ou mesmo se existem duplicações 

entre eles. Para esclarecer, da maneira mais rápida, algumas possíveis duplicações 

entre esses cromossomos, o DNA genômico desses isolados foi digerido com 

enzimas EcoRI e HindIII e posterior análise por Southern blot utilizando as mesmas 

var tags analisadas para separação de cromossomos por PFGE. Essa estratégia 

substituiu uma possível análise por digestão da banda com a zona de compressão 

apresentada no PFGE e nova corrida, por ser mais rápida e de menor custo. Novos 

eventos de duplicação foram observados entre esses cromossomos, no entanto, 

fragmentos (gerados após a digestão com enzimas) que contenham genes var 

resultado de duplicação, podem apresentar mesmo tamanho e não podem ser 

separados no gel de agarose, apresentando um único ponto de hibridação no 

experimento de Southern blot, não nos permitindo observar, como também acontece 

na zona de compressão em PFGE, esses novos eventos.  

O sequenciamento desses genomas através de tecnologias atuais, rápidas e 

relativamente acessíveis financeiramente, como o sequenciador 454 (Roche) que 

potencialmente produz leituras continuas de 300 nt, poderia substituir nossas 

metodologias e resultaria numa abrangente e completa análise de posicionamento 

de rearranjos cromossomais, como os eventos de recombinação ectópica entre 

genes var. Essa estratégia de análise também nos permitiria medir a frequência 

absoluta desses eventos, o que não foi possível estabelecer em nosso trabalho. 

Idealmente, a análise completa de genomas pares de isolados oriundos de infecções 

naturais simpátricas, talvez de moradores de uma única casa, decorridos num prazo 

de 2 meses (um ciclo de transmissão completo) e assim configurando uma corrente 

de infecção, poderiam permitir obter a taxa efetiva de recombinações ectópicas. No 

entanto, a exaustiva análise de repertório dos genes var da Amazônia brasileira, 

somado a escolha de var tags muito compartilhadas entre os isolados nos permite 

assumir que uma quantidade razoável dos eventos foi detectada em nossas 



análises. Estamos vislumbrando classificar futuramente isolados da Amazônia e 

seus genes variantes a partir da classificação de domínios (e pontos de 

recombinação) de Rask e colegas (60).  

As análises para eventos de recombinação ectópica após transmissão 

natural, observados nesse trabalho mostram que isolados obtidos na mesma época 

(1985) muitas vezes mostram o mesmo padrão de distribuição de múltiplos tags. Em 

outros casos, um tag var foi duplicado e movido, deletado ou movido para outro 

cromossomo, sugerindo que a recombinação ectópica é de fato funcional durante 

eventos meióticos em transmissão natural, porém aparentemente em baixa 

frequência nos isolados estudados. Não foram observados eventos de 

recombinação entre linhagens clonais, como nos clones 123_03 e 123_15, que 

apresentam genótipos distintos (118), resultado que reflete num repertório de genes 

var muito compartilhado entre esses clones. A duplicação de genes var foi o evento 

mais observado entre nossos isolados, coincidindo com o modelo de conversão 

gênica inicialmente proposto por Freitas-Junior e colegas (verificar figura 8). 

Algumas duplicações permaneceram ao longo dos 15 anos de intervalo entre esses 

isolados (figura 21C), sugerindo uma pressão para que genes com os tags DBLα 

identificados permanecessem duplicados. 

Duplicações gênicas ocorrem quando existe uma emergência de uma cópia 

de determinado gene, conferindo vantagem ou adaptabilidade ao parasita, que 

muitas vezes causa doenças (138). Nossos resultados mostram um var tag 

duplicado entre os isolados coletados em 1985, cuja sequência apresenta 99% de 

identidade com sequências var/PfEMP1 relacionadas erroneamente à adesão em 

CSA (var1csa), indicando que naquele momento os parasitas disponíveis na região 

mantinham uma vantagem seletiva. Cabe ressaltar que um evento semelhante foi 

observado em isolados da Tanzânia e na cepa HB3 com a duplicação do gene 

var2csa, relacionado à malaria gestacional quando expresso em primigrávidas (132). 

A importância desta duplicação é incógnita, já que em geral apenas um gene var é 

expresso por tempo, com exceção de um estudo recente onde de fato dois genes 

var foram transcritos e duas PfEMP1 expressas em uma única hemácia infectada 

(90). 

A grande maioria das sequências definidas para var tags, a partir do 

compartilhamento com o maior número de isolados analisados (identidade de 98%), 

foram identificadas como pertencentes ao grupo 4 (que inclui genes var com 



promotores UpsB ou B/C com posição centromérica ou subtelomérica através da 

relação de cisteína/PoLV (75)  Isso ocorre provavelmente porque a grande maioria 

dos tags DBLα de fato pertence a este grupo. Um teste estatístico (Chi-quadrado) 

não revelou uma distribuição desigual de var tags muito compartilhados (em cinco ou 

mais isolados de um universo de 11 isolados analisados). Interessante foi a 

observação que em alguns isolados havia apenas um número pequeno de tags com 

PoLV tipo 1-3, grupos que agrupam genes var flanqueados por promotores UpsA e 

cuja expressão foi associada a malaria grave (70, 73). Novamente, um 

sequenciamento completo de genomas com supostamente menos var tags do tipo 

PoLV 1-3 poderia elucidar se de fato existem genomas com menos genes var 

associados a virulência mais acentuada. Essa baixa ocorrência de genes var com 

promotor UpsA poderia refletir na patogenicidade da malária falciparum encontrada 

em pacientes brasileiros, onde há muitos casos de pacientes não-sintomáticos (139) 

com parasitemias submicroscópicas e onde não são observados casos graves da 

doença. 

Enquanto genes var flanqueados por promotores upsB poderiam estar 

sujeitos a recombinação ectópica, genes var flanqueados por promotores UpsC 

estão em regiões centrais e provavelmente seriam recombinados apenas por 

recombinação homóloga durante a meiose (54, 55, 99), já que esses genes não 

estão dispostos em regiões subteloméricas e não participam da formação de buquês 

teloméricos e porque regiões centrais dos cromossomos de P. falciparum da 

América do Sul não apresentam pontos de recombinação como são observados nas 

regiões subteloméricas (93).  

Se recombinação ectópica é de fato o mecanismo para geração de novos 

genes var e envolve conversão gênica, uma importante questão é a de que como 

podem alguns genes var (var1csa, var2csa e “Type 3”) permanecerem conservados 

mesmo entre isolados de diferentes regiões e o que garante a estabilidade destes 

genes num contexto altamente recombinogênico? 

Esse processo conta com a similaridade das sequências para o evento de 

conversão e, portanto, pode resultar em um shuffling de sequências similares entre 

as cópias de genes diferentes, essa escolha preferencial por algumas sequências 

para as conversões entre os genes var pode explicar porque os três genes var 

conservados (var1csa, var2csa e “Type 3”) divergiram entre si em subgrupos 

distintos, já que apresentam sequências distintas dos demais genes var (55, 57). 



 Conversão gênica como mecanismo para geração de diversidade entre genes 

de famílias multigênicas codificadores de proteínas determinantes para a 

patogenicidade tem sido observada em diferentes agentes infecciosos como 

Trypanossoma brucei (87) e Babesia bovis (140), bactérias do gênero Neisseria 

(141) e Treponema (142). Esse mecanismo envolve reparo de DNA, outro fator que 

favorece o evento de recombinação ectópica em mitoses, por ser independente de 

recombinases envolvidas no processo de meiose. Em T. brucei a RAD51 participa 

de reparo de DNA durante o processo de variação antigênica (143) que se utiliza de 

eventos de conversão gênica (144). 

 Uma recombinase está diretamente relacionada à meiose em eucariotos, a 

DMC1 (145). No entanto, não existem estudos de como essa recombinase atua em 

P. falciparum ou de quais recombinases estão envolvidas em recombinação 

ectópica. Houve um relato de uma deleção de PfDMC1 em modelo de roedor e 

enquanto não houve aparente impedimento de formas sanguíneas, a sobrevivência 

de zigotos no mosquito vetor foi grandemente diminuído (Pôster 2007 no Meeting 

Molecular Biology of Parasites, Woods Hole MA), porém este dado nunca foi 

publicado em revista. Em T. brucei a DMC1 não está relacionada à variação 

antigênica (146). Assim, estudos que mostrem quais recombinases estão de fato 

envolvidas no processo de recombinação ectópica em P. falciparum são 

necessários. 

A pouca diversidade no repertório de genes var no Brasil (123, 130) pode ser 

resultado do trabalho de erradicação da malária em 1960, que extinguiu muitos 

genótipos de P. falciparum, e do principal vetor da malária no Brasil, Anopheles 

darlingi, que é menos antropofílico que Anopheles gambiae, principal vetor na África. 

O pequeno número de picadas infectantes, adicionado ao restrito número de 

genótipos disponíveis, pode diminuir as chances de recombinação ectópica durante 

a meiose no vetor anofelino e consequentemente diminuírem as chances da geração 

de variabilidade desses genes. 

 Outra hipótese é a de que esses genomas disponíveis no Brasil estejam em 

processo de evolução e consequente aumento da variabilidade através de eventos 

de recombinação entre os poucos genomas encontrados no continente, ampliando o 

repertório de genes var de maneira mais lenta que em outras regiões onde são 

encontrados genótipos mais diversos e relacionados à gravidade da doença. Uma 

outra hipótese seria que a pressão seletiva que está sendo exercida sobre 



Plasmodium falciparum na região amazônica limitaria populações de parasitas para 

isolados com resistência a cloroquina (devido ao continuo uso dessa droga contra o 

simpátrico P. vivax) e com pouca sintomatologia (já que o tratamento muitas vezes é 

imediato), diminuindo cópias de genes var do tipo DSID 1-3 (upsA). 

Nesta tese mostramos eventos de recombinação ectópica em isolados de P. 

falciparum da Amazônia brasileira com um intervalo de tempo entre as coletas de 

aproximadamente 15 anos. Levando em consideração que um ciclo completo de 

transmissão incluindo fase hepática, fase sanguínea, fase sexuada no mosquito e 

retransmissão pode ser concluído em 2 meses (possibilitando 6 ciclos completos por 

ano), é notável observar relativamente muitos genes var (incluindo tipo UpsA) que 

são redistribuídos provavelmente nenhuma ou não mais que uma vez, apesar de 

passar por 15 * 6 = 90 fases sexuadas. Em resumo, mesmo não estimando a 

frequência com que ocorrem, observamos poucos eventos de recombinação entre 

esses isolados, resultando em um repertório de genes var limitado. Isso sugere que 

a recombinação ectópica é funcional durante eventos meióticos em transmissão 

natural, porém aparentemente em baixa freqüência e perfeitamente compatível com 

a sobrevivência da espécie no contexto amazônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 



1. Clones da cepa 3D7 não demonstraram após 200 mitoses alteração na 

posição de var tags específicos para regiões subteloméricas, indicando que 

recombinação ectópica em mitose é de fato um evento raro.  

 

2. Observamos duplicação, deleção e translocação em isolados de campo, 

sugerindo que a recombinação ectópica é funcional durante eventos meióticos 

em transmissão natural, porém aparentemente em baixa frequência na área 

geográfica da qual se originam os isolados aqui estudados. Isolados obtidos 

na mesma época muitas vezes mostram o mesmo padrão de distribuição de 

múltiplos tags (isolados de 1985).  

 

3. A análise das sequências utilizadas como tags através da classificação 

cisteína/PoLV (Bull et al., 2007) mostra que sequências compartilhadas em 

um grande número de isolados/clones brasileiros pertencem ao grupo UpsB/C 

ou C: genes subteloméricos ou centrais cujos promotores e localização não 

favorecem a recombinação ectópica. 
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The Plasmodium falciparum var gene family encodes large variant antigens, which are important virulence
factors, and also targets of the humoral host response. The frequently observed mild outcomes of falciparum
malaria in many places of the Amazon area prompted us to ask whether a globally restricted variant (var)
gene repertoire is present in currently circulating and older isolates of this area. By exhaustive analysis of var
gene tags from 89 isolates and clones taken during many years from all over the Brazilian Amazon, we
estimate that there are probably no more than 350–430 distinct sequence types, less than for any similar
sized area studied so far. Detailed analysis of the var tags from genetically distinct clones obtained from
single isolates revealed restricted and redundant repertoires suggesting either a low incidence of infective
bites or restricted variant gene diversity in inoculated parasites. Additionally, we found a structuring of var
gene repertoires observed as a higher pairwise typing sharing in isolates from the same microregion
compared to isolates from different regions. Fine analysis of translated var tags revealed that certain Distinct
Sequence Identifiers (DSIDs) were differently represented in Brazilian/South American isolates when
compared to datasets from other continents. By global alignment of worldwide var DBLα sequences and
sorting in groups with more than 76% identity, 125 clusters were formed and more than half of all genes
were found in nine clusters with 50 or more sequences. While Brazilian/South American sequences were
represented only in 64 groups, African sequences were found in the majority of clusters. DSID type 1 related
sequences accumulated almost completely in one single cluster, indicating that limited recombination occurs
in these specific var gene types. These data demonstrate the so far highest pairwise type sharing values for
the var gene family in isolates from all over an entire subcontinent. The apparent lack of specific sequences
types suggests that the P. falciparum transmission dynamics in the whole Amazon are probably different
from any other endemic region studied and possibly interfere with the parasite's ability to efficiently
diversify its variant gene repertoires.
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arum erythrocyte membrane
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1. Introduction

The severe forms of malaria are caused by the apicomplexan
blood parasite Plasmodium falciparum. A very important virulence
factor of this parasite is a family of variant proteins – P. falciparum
erythrocyte membrane protein 1, PfEMP1, (Leech et al., 1984) –

which are localized at the surface of the host's infected red blood cell
(IRBC). Variants of the PfEMP1 family are able to interact with a
number of endothelial receptor molecules leading to the sequestra-
tion of the IRBC and the failure to eliminate IRBC by spleen passage
(reviewed by Craig and Scherf, 2001). It is believed that in many but
not all cases sequestration ultimately leads to the frequently
observed severe manifestations in non-immune subjects, who
eventually succumb to disease if not treated in time (reviewed in
Miller et al., 2002). PfEMP1 proteins are encoded by the var gene
family with around 60 members per haploid parasite genome
(Baruch et al., 1995). The particular transcription mode of the var
genes (Scherf et al., 1998; reviewed in Scherf, 2006) permits the
parasite to establish long-lasting infections by constant immune
evasion. In addition, the parasite is able to redistribute variant genes
during meiosis and rarely during mitosis by a process termed ectopic
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recombination in which non-homologous telomere ends and the
variant gene copies located therein are recombined by gene
conversion events (Freitas-Junior et al., 2000; Duffy et al., 2009). As
a consequence, var genes are hypervariable and differ significantly
from strain to strain, unlike most other parts of the genome.
Accordingly, previous reports showed that the var repertoire is
virtually unlimited in Southeast Asian or Kenyan isolates (Barry et al.,
2007). In contrast, we (Albrecht et al., 2006) and others (Barry et al.,
2007) have shown that in distinct geographic areas and/or times of
sample collection the var repertoire may be limited to a certain
extent. In order to expand the previous finding of a limited var gene
repertoire in Brazilian isolates independently from the year of
collection or geographic origin, we analyzed exhaustively the genomic
var gene repertoires in isolates from all over Brazil and included the
public sequence data from the HB3 strain from Honduras, the
Brazilian strain 7G8, collected in the early 1980s, three Venezuelan
strains and compared the data against var DBLα sequences available
in GenBank.

2. Material and methods

2.1. Parasite origin

Parasite isolates analyzed herein were from P. falciparum infected
individuals with differing degrees of symptoms, ranging from
moderate acute malaria (non-severe) to non-symptomatic infections.
The parasites were collected between 1985 and 2008. Eight isolates
were cloned before genomic DNA preparation and genotyped using a
number of microsatellite loci (described in Hoffmann et al., 2006). The
projects generating the parasite samples was previously approved by
the local Committee for Research involving humans and all donors
gave their informed consent before participating in the study. The
geographic origin of all Brazilian isolates analyzed during this study is
given in Figure S1.

2.2. Nucleic acid extraction, PCR and sequencing

Genomic DNA from isolates was obtained from 200 μl of frozen
blood by the method described in Moll et al., 2008). For the
amplification of the 360–420 bp var DBLα tags the previously
published degenerated var oligonucleotides (Taylor et al., 2000a;
Peters et al., 2002) were used. These oligonucleotides were previously
tested on genomic P. falciparum DNA from Brazilian isolates and did
not result in significantly biased amplification of determined var tags
(Albrecht et al., 2006). Amplified products were separated in TAE
agarose gels, excised and purified by the modified glassmilk method
(Boyle and Lew, 1995) and ligated in pTZ57-T (Fermentas). Individual
plasmid clones were then sequenced in an Applied Biosystems 3100
DNA sequencer using BigDye3.1 chemistry. Sequence results were
quality-analyzed by the E-gene platform (Durham et al., 2005) using a
PHRED quality cutoff value of 20 and a sliding “good sequence”
window of 300 base pairs. Short sequences or low quality reads were
individually re-sequenced. For each isolate, differing numbers of
clones with good sequence quality were obtained and the sequencing
effort per parasite isolate or clone was up to 150 plasmid clones (see
Supplemental Table 1 for details).

2.3. Origin of published sequences

We analyzed more than 2000 public sequences from DBLα tags
from isolates of different regions of the world. Following their
geographic origin, these sequences were divided in three groups:
Asia (from continental Asia and islands), Africa (from the African
continent) and America (from Latin America Countries). The
sequences extracted from GenBank from Africa were 22 sequences
from Sudan (four isolates) (Ward et al., 1999), 55 sequences from
Kenya (10 isolates) and 8 sequences from Cape Verde (one isolate)
(Taylor et al., 2000b), 632 different sequences from Kenya (Bull et al.,
2005), 241 sequences from Uganda (Normark et al., 2007), 141
sequences fromMali (Kyriacou et al., 2006), 23 sequences from isolate
NF36 (Fowler et al., 2002), 212 sequences from different African
regions (Barry et al., 2007) and 55 DBLα tags from the clone 3D7. The
Asian group consisted of 1140 var DBLα tags (including isolates from
islands of this continent). Among these sequences, 799 sequences
were from the study of Barry et al. (2007), 199 sequences from Fowler
and colleagues (Fowler et al., 2002), and 142 varα tag sequences from
Kaestli and colleagues (Kaestli et al., 2006).

From the Americas, 82 sequences were from Brazil (Kirchgatter
and del Portillo, 2002; Barry et al., 2007), 61 sequences from
Venezuela (Tami et al., 2003) and 18 sequences from the clone HB3,
from Honduras, Central America (Kraemer et al., 2007). The remain-
ing sequences were either published by us (Albrecht et al., 2006) or
sequenced herein (Supplemental Table S1). The complete list of
GenBank entries can be found in Supplemental Table 2 and the dataset
of different tags sequenced in this work and the previous work of
Albrecht et al. (2006) is in Supplemental File 1.

2.4. Sequence analysis

In a first step, the oligonucleotide primers were deleted from all
sequences. All sequences from each isolate or clone were separately
aligned using ClustalX 2 software (Larkin et al., 2007) and pairwise
identity matrix tables were created. From each alignment, sequences
with less than 98% identity were extracted, which contain the
different sequence tags of the respective parasite clone or isolate.
These resulting sequence groups representing DBLα sequence tags of
specific parasite clones or isolates are further termed isolate or clone
var repertoire. The var repertoires from individual clones or isolates
were then joined in multifasta files and realigned in order to identify
shared var repertoires. Shared sequences between parasite isolates/
clones were identified from pairwise identity matrices after the
alignment. Sequences shared between individual repertoires were
considered identical if they showed 98% or more identical sequence
positions. In order to quantify the redundancy of sequence types in
repertoires found in different isolates or clones, we applied the
formula suggested by Barry et al. (2007), where the pairwise type
sharing (PTS) is defined as follows:

2⁎Seqsshared / (SeqsisolA+SeqsisolB), where Seqsshared is the
number of sequence types shared between isolate A and B, and
SeqsisolA/B is the number of different sequence types detected in each
isolate A and B.

Var sequences from other datasets (see above) were also aligned
together with the Brazilian repertoires to obtain globally shared
sequences. Different (98%) sequences were translated and analyzed
for their DSID (distinct sequence identifier) distribution using Perl
scripts provided by Bull et al. (2007). In order to analyze peptide
sequences with imperfect anchoring sequences, polypeptides with
an intact [I/V]RGD-POLV1 and POLV4-DYV flanked downstream by
PQ residues were arbitrarily completed with the full anchoring
peptide sequence (DIGDI or PQLYR, respectively) and analyzed. A
number of sequences in all datasets could be included by this
modification. For the analysis of DSIDs distribution, DSID repertoires
from all Asian, African, separately from Amele and from Kilifi isolates
(Bull et al., 2007) were compared. The differences of DSID group
distribution between the Brazilian/South American (Br/SA) data set
and data sets from Asia, Africa, Amele and Kilifi were evaluated using
C-square statistics. The distributions were considered different when
pb0.05. The statistical significance of the peptide length distribution
of different DBLα tags was evaluated using Mann–Whitney's non-
parametrical test with Gaussian p-value approximation considered
different when pb0.05. This analysis was done in PRISM 4.0
software.



Fig. 1. Pairwise type sharing (PTS) of var DBLα encoding tags in different data sets.
Shown are interquartile ranges (boxes), median (horizontal line) and approximate 95%
sampling interval (whiskers). Ariquemes 1 shows the PTS in 30 parasite clones
prepared from eight isolates from Ariquemes/Rondonia, Ariquemes 2 shows PTS for
joined repertoires of Ariquemes clones (combining the b98% different sequences of all
clones of respective isolates). Brazil documents the PTS of all isolates from Brazil/
Amazonia including HB3 and 7G8 strains. For comparison, the datasets from Kilifi (653
sequences in 12 isolates) and from Amele (30 isolates, (Barry et al., 2007) were
included. See Supplemental Table 4 for raw data.

Fig. 2. The global var gene repertoire in Brazilian isolates is stable over time. In the
parasites from 1985, 52 var tags were unique while 100 sequences were shared with
1999+ parasites, which itself showed 69 unique sequences. The number of analyzed
isolates per timepoint is indicated. ⁎ indicates data from 30 parasite clones generated
from eight Ariquemes isolates plus the S20 isolate.
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For the analysis of DSID distribution after alignment of world-
wide sequences, different sequences (b98% sequence identity) which
formed the longest continuous peptide were first extracted from the
global sequence dataset and realigned using ClustalX 2. The resulting
percent identity matrix was then used to group sequences in clades
with N76% sequence identity. In parallel, the sequences (98% identity)
were translated, trimmed as above to contain a perfect anchoring
motif and their DSIDs were evaluated using the Perl script published
by Bull et al. (2007). Distribution discrepancies of Br/SA sequences
per group were statistically accessed using C-square statistics,
comparing the number of Br/SA sequences with the number observed
in the entire dataset.

The sequence diversity of isolates from the Amazon and Kilifi/
Kenya was estimated using EstimateS 8.0 software (Colwell, 2006)
and estimated diversities were calculated using Jacknife1 or mean
bootstrap values applying Chao's classical method and 100 reitera-
tions. For this, repertoires from single isolates were considered
“samples” and each sequence was considered a “species”. The
repertoires from the 30 Ariquemes clones were entered as eight
isolates by eliminating shared sequences between clones of each
original isolate and maintaining only different sequences (“virtual”
isolates, e.g., sequences with less than 98% identity from clones 121_1,
121_3, 121_4 and 121_17). This method permits the estimation of the
species richness in a given sample — in this case, the total var tag
repertoire size in the sample was estimated.

3. Results

3.1. Parasite clones from individual isolates contain limited var
repertoires

First we looked at individual var repertoires from parasite clones
which were previously generated by limiting dilution from individual
isolates obtained during a Malaria outbreak in Ariquemes/Rondônia
in 1985. The cloning was initially performed in order to monitor the
parasite's mechanisms of diversification by analyzing repeat regions
of merozoite surface antigens and their linkage to microsatellite
markers (Hoffmann et al., 2006). After analysis of a differing number
of sequences per clone and isolate, we observed that the cumulative
number of different sequences from the initial isolates 113, 121, 122,
123, 127, 128, 153 and 154 was always below or close to 60 different
sequences (Supplemental Table 4). This indicates that genetically
distinct parasite clones circulating in single individuals in this
particular situation contained highly overlapping var repertoires.
Accordingly, the observed “intra-isolate” PTS values pointed to
approximately 53% of shared sequences in clones from each isolate
(Ariquemes1, Fig. 1). A previously performed microsatellite analysis
(Hoffmann et al., 2006) revealed that in most cases clones from these
isolates were similar and in a few cases identical. Nevertheless, in
clones 121_1 and 121_17 nine different microsatellite loci were
identified and even these clearly different parasite lines shared a
significant number of var tags (Supplemental Table 4).

In the following, we analyzed the PTS of sequences between
“virtual” isolates. For this, the repertoires of different sequences from
clones originating from the same infected blood sample were aligned
and the pairwise shared sequences between the virtual isolates were
determined. The averaged PTS showed that 38% of var sequence types
were shared between the isolates (Ariquemes2, Fig. 1). The co-
analyzed isolate S20, collected in 1985 in Porto Velho, also showed a
high number of shared sequences. This result suggests the presence of
a distinct, limited var repertoire in the circulating isolates. In contrast,
the isolates collected in Kilifi showed almost no overlap and the
number of clones per isolate frequently exceeded the average
repertoire size of 50–60 var genes (Supplemental Table 4). This
indicates the presence of P. falciparum clones with significantly
different var repertoires in the original blood samples from Kilifi.
3.2. Brazilian var DBLα sequences are conserved over time

Due to the ectopic recombination, P. falciparumparasites are able to
interchange their variant gene repertoires (Freitas-Junior et al., 2000),
as a consequence, it may be expected that var repertoires change over
time. To address the question if there is a conservation of var tags over
time, we separated the 2667 var sequence reads from 89 different
isolates and clones from Brazil in two groups according of the year of
collection of these isolates (Supplemental Table 1). The first group
contained the 30 clones fromAriquemes and the S20 isolate fromPorto
Velho (1557 sequence reads) collected in 1985. The second group
contained 43 isolates collected 2001–2006 in Porto Velho, and two
from Jaú, Amazonas State, collected in 2002 and nine from the eastern
region of Acre and from Manaus, Amazonia, collected between 1999
and 2008 (total of 1110 sequences). The number of sequence reads
was different for the isolates (Supplemental Tables 1 and 4).

When we analyzed separately both groups we found that 152
different sequences were detected in clones/isolates from 1985 and
169 different sequences in isolates from year 1999 or later.When both
groups were analyzed together, we found only 221 different
sequences (cutoff 98% identity), of which 100 or 45.2% were shared
between the two groups, while 52 (23.5%) were found exclusively in
the isolates from 1985/1987 and 69 (31.2%) in the year 1999 or later
collected isolates indicating a high number of conserved sequences
among these groups (Fig. 2) which persist over decades in the

http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates


Fig. 3. Analysis of cumulative var DBLα diversity in Brazilian isolates versus the Kilifi
dataset. Shown are outputs from Estimates 8.0 software which calculates the species
diversity considering 293 different sequences in 67 isolates (30 clones of Ariquemes
isolates counted as eight isolates) including literature sequences by either the jacknife1
(j1) or the mean bootstrap algorithm (bs) (dotted lines). The observed number of
sequences are indicated at three intervals, considering the analysis of 450 clones (1;
106 different sequences at 98% identity cutoff, data from the study by Albrecht et al.
2006), 2667 clones (2; resulting in 221 different sequences) and after the addition of
literature sequences from Mato Grosso, Venezuela, 7G8 and HB3 (3). A total repertoire
of 429 (j1) or 349 (bs) different var tags were estimated for isolates from the
Amazonian area. The Kilifi dataset with 653 different sequences from 12 isolates was
estimated to contain 1233 (j1) or 877 (bs) different sequences in the total parasite
population circulating in Kilifi at the occasion when these isolates were obtained. See
also Supplemental Table 6 for raw data.
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circulating parasites. Importantly, each sequence was read with more
than 10fold coverage. Shared sequences were found in isolates from
very distant locations (e.g., Jaú National Park and Acrelândia-AC) and
different time points of retrieval (S20 and isolate MA5, see
Supplemental Table 4, overlap of all Brazilian isolates).

3.3. The Brazilian/South American var repertoire is limited and smaller
than from other regions

We then asked if the relatively small and limited var repertoire
identified until now was also found in other isolates from Latin
America. For this, we co-aligned the 221 different Brazilian sequences
with additional 160 sequences from Mato Grosso, Brazil (Kirchgatter
and del Portillo, 2002; Barry et al., 2007), Venezuela (Tami et al.,
2003), from Manaus (7G8 strain), and HB3 from Honduras, Central
America (Kraemer et al., 2007). Analyzing these sequences together,
the total number of sequences increased to 293 different sequences
(Genbank entries in Supplemental Table S3). Again, a number of
sequences from the strain HB3 (Honduras) and 7G8 could also be
found in older or more recent isolates from Rondônia or Manaus,
confirming conservation of several var tags (Supplemental Table 4).
When the PTS were calculated, we found that still 6.7% of the
sequences were shared (Fig. 1). The magnitude of PTS variation in a
sample may be interpreted as genetic structuring of isolates, and we
asked if this structuring was dependent on geographic origin or time
point of collection of the isolates. We observed a high number of
outliers in the plot indicating high PTS variation in the dataset (Fig. 1,
sample Brazil). In fact, an increase of PTS was observed for specific
regions: for example, the PTS for isolates from Manaus and
Ariquemes were higher than the average (26% and 38%, respectively;
Supplemental Table 4), indicating the circulation of isolates with
limited var repertoires which still share numerous var tags between
geographic regions and time points. In the following we compared
the datasets from Barry et al. (2007) and Bull et al. (2005) with our
data. While the PTS values calculated from isolates from Amele/PNG
showed a PTS of 7% and no significant numbers of outliers indicating
homogenous values of PTS, samples from Kilifi shared very few
sequences and the PTS value for twelve Kilifi isolates is near 1%
(Fig. 1).

We then tried to estimate the global number of different var
sequences in Amazonian P. falciparum using the software EstimateS
(Colwell, 2006) which was originally designed for the estimation of
species richness in biotopes. There seems to be a limit of around
349–429 different sequences in the analyzed isolates, depending on
the estimation algorithm applied (Jackknife 1 or Bootstrap, Fig. 3,
Supplemental Table 6). In comparison, the graph for the analysis of
sequences from the Kilifi dataset suggests that there is no limit in var
sequence diversity. Out of more than 1700 sequence reads, 653
different sequences are obtained from twelve isolates (Bull et al.,
2005), resulting in an estimated repertoire size of 877–1233
sequences in this sample (Supplemental Table 6). On the other
hand, the diversity of var tags from Amele is limited to around 400
sequences in their dataset (data not shown, see Barry et al., 2007).
Importantly, Barry et al. (2007) found limited var repertoires
exclusively in isolates taken during a few months in a single location,
while our dataset comprises of sequences from isolates taken at
different geographic locations and during two decades.

When we compared aligned Brazilian sequences with DBLα
sequence tags from P. falciparum strains A4 and ItG2 we observed
only five shared sequences (AJ319696, AJ319700, AJ319686, AJ319680
and AJ319685, Supplemental File 2) within different Brazilian isolates
and these specific sequence types could also be identified in other
regions of the world. This underlines the presumption that a cross-
contamination occurred in the IT isolate (parental to ItG2 and A4,
Roberts et al., 1992). Therefore, ItG2- and A4-derived sequences were
not considered South American sequences.
3.4. Fine analysis of DBLα peptides reveals an altered DSID distribution
in Brazilian isolates

In the following, we addressed the question whether there were
specific peptide motifs that were differently distributed in sequences
from Brazilian isolates. In 2007, Bull and colleagues applied and tested
a novel approach to classify var tags based on small semi-conserved
sequence tags, the number of cysteines in the DBLα region and its size
(DSID; Bull et al., 2007). We first analyzed if certain tags were over- or
underrepresented in Brazilian isolates as compared to isolates from
other locations. For this, we analyzed the DSIDs from all different
peptide sequences in five different datasets (Br/SA, Asia, Africa,
Amele, Kilifi, see Supplemental Table 5 for raw data) and deleted
duplicate DSIDs also considering the peptide length.We observed that
DSIDs of group 3 were less frequently identified in the Br/SA isolates
than in any other data set (Fig. 4), although statistically significant
only in comparison to the Asia sample (χ2 test, pb0.01). On the other
hand, the Amele sample showed a strong over-representation of
group 4 DSIDs compared to Br/SA sequences (pb0.005). Also, group 5
and group 6 sequences were over-represented in the Brazilian
dataset.

We then classified the five different datasets for the DBLα
peptide size in the DSIDs groups 1–6 (Fig. 4, raw data, see
Supplemental Table 5). Brazilian/Amazonian sequences showed a
differential length distribution in DSID groups 1 and 3 (compared to
Asian sequences) and 6 (compared to African and Asian sequences,
Table in Fig. 4G). On the other hand, the Asian dataset presented
also a different length distribution when compared to African/Kilifi
datasets in DSID groups 3. The observed differences were significant
(pb0.05) to highly significant (pb0.0001, Mann–Whitney test, two-
tailed, Gaussian approximation).

3.5. Many var gene variants may be absent in Brazilian isolates

var genes and their corresponding PfEMP1 proteins are subjected
to selection whenever the parasite is in its malaria-causing blood
stage. Therefore, it is reasonable to assume that the immune selection
shapes var gene repertoires so that encoded PfEMP1s do not cause –

or to a small extent – the production of antibodies which recognize
more than one or a few PfEMP1 variants.When the pairwise identities
of DBLα tags (DNA) from isolates are plotted against their frequency,
the most abundant sequence identities are found around 65–67% and

http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates


Fig. 4. Analysis of Distinct Sequence Identifiers (DSID). DSIDs were calculated as described by Bull and colleagues (Bull et al., 2007). (A) The frequency distributions of different DSIDs
without considering their peptide sizes were plotted for five datasets (raw data in Supplemental Tables 5). Significant differences in DSID distribution are marked by an asterisk.
Significance (pb0.05) was calculated by the χ2 test. (B–F) Size distribution of DSID groups in different datasets. The peptide sizes of all DSIDs were plotted per DSID group and
differences between size values between groups and datasets were evaluated byMann–Whitney's U test. (G) Only in DSID groups 1, 3 and 6 could be observed significant differences
in the peptide sizes of South American DBLα sequences and sequences from other origins (light grey boxes, pb0.05, dark grey box, pb0.025, black box pb0.0001).
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there are few sequences with identities higher than 80%. We
hypothesize that sequences showing more than 70–75% identity
may encode DBLα domains which are possibly recognized by cross-
reactive antibodies and sequences with identities of less than 70%
may result in PfEMP1 which are not cross-reactive. We therefore
performed an alignment of all DBLα coding sequences in our and
published datasets. By this procedure, the “worldwide” DBLα
sequences can be divided in 2255 different sequence tags (cutoff
98% identity, Supplemental File 2). After extraction and realignment
of these 2255 sequences and clustering in groups with b76% identity,
125 subsets of sequences were formed. In this global alignment, 294
different sequences from Br/SA and 188 from the village of Amele
could be identified. The slight difference in the number of different
sequences than described for the Brazilian/South American dataset is
due to the higher number of input sequences in the ClustalX analysis.
In the following, we asked in how many clusters sequences from
different datasets were distributed. Br/SA sequences were found in 64
groups, six of which contained exclusively Brazilian sequences.
Sequences from Amele were present in 51 groups, in contrast,
sequences of African origin could be identified in 119 groups.
Interestingly, the distribution in 76% cutoff groups is highly biased
and nine groups contained 50 or more sequences while 88 groups
contained less than 10 sequences (Fig. 5). In order to evaluate if Br/SA
sequences were equally distributed, we tested if these were over- or
under-represented in groups with more than 49 sequences and
significantly less Br/SA sequences were found only in group 89 when
compared to the entire dataset (χ2 test, pb0.05).

We then asked if the Clustal analysis was related to the DSID
classification of sequences, focusing on the DSID-defined sequence
type distribution in the nine clusters with more than 49 sequences



Fig. 5. Frequency distribution of 2255 var DBLα coding sequences after clustering in 76% identity groups. The number of sequences in each 76% identity group was plotted. The DSID
distribution in groups with 50 or more sequences is depicted in pie graphs, where numbers refer to the group for which the DSID distribution is shown. The DSID groups are as
follows: Black area: DSID type 1, dark grey, DSID type 2, light grey, DSID type 3, white, DSID type 4, fine stripes, DSID type 5 and gross stripes, DSID type 6. Only in cluster 89, the
observed distribution of Brazilian/South American sequences in the N49 sequence containing groups is different from the expected distribution (χ2 test, pb0.05). See Supplemental
File 2 for raw data.
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(Fig. 5 and Supplemental Figure 2). This was done because Bull and
colleagues showed that DSID group 1–3 genes were strongly
associated with upsA-type telomeric var genes (Bull et al., 2007)
which are believed to show restricted recombination and less
diversity than upsB var genes, due to their chromosomal orientation.
In our analysis, all but two DSID group 1 var genes were almost
exclusively detected in one cluster (group 12). DSID type 2 sequences
clustered separately from the DSID type 1 sequences and also showed
higher dispersion. Nevertheless, more than 50% of DSID type 2
associated var genes accumulated in two clusters (groups 34 and 39).
Another accumulation was found for the cluster 102 which contained
mainly DSID type 5 associated sequences. Many DSID group 4
associated genes, which may represent upsB and upsC flanked var
genes were dominantly found in the remaining large clusters (Fig. 5).
When we compared the distribution of DSID groups in the remaining
clades with less than 50 members, DSID type 1 sequences were
strongly under-represented while the remaining groups 2, 4, 5 and 6
were distributed in a statistically similar fashion, compared to the
total DSID distribution (Supplemental Figure 2), reinforcing the
observation that limited diversity is found in DSID type 1 var
sequences. The inverse effect was found for DSID type 3 associated
var gene sequences: These sequences were predominantly encoun-
tered in smaller groups indicating the presence of more polymorph-
isms in sequences with DSID type 3, although they presumably
represent upsA var genes. Sequences with DSID type 3 were found in
39 of 125 groups. The distribution pattern in larger or smaller groups
was also found for the restricted var repertoires of Br/SA and Amele
and differed not significantly from the distribution pattern found in
the whole dataset (Supplemental File 2). We finally analyzed if there
were sequences (98% identity cutoff) that were present in isolates
from all geographic locations (Brazil/South America, South East Asia
and Africa). Seven sequences, including the conserved var1csa were
found in isolates from the three global regions Africa, Asia and Latin
America. These sequences belonged to DSID groups 2 (DQ265561,
AAL11664.1), 3 (DQ135454.1, CAD60873.2), 4 (AAL11142.1,
DQ135353.1) and 6 (AAL11285.1).

4. Discussion

In Brazil, field studies have shown two principal types of malaria
outcomes: The so-called “frontier malaria,”which affects mainly non-
immune migrants which settle in gold mining or logging camps,
exposing themselves to malaria infection (Sawyer, 1986; Camargo et
al., 1994) and mild, often non-symptomatic infection (Alves et al.,
2002; da Silva-Nunes and Ferreira, 2007; Ladeia-Andrade et al., 2007),
mainly found in stable riverine and rural populations. Although
quantitative long-term studies designed as described for example by
Roussilhon et al. (2007) are not available, not at least because of the
relatively low and seasonal incidence of falciparum malaria, it seems
that the dynamics of malarial infection and severity differ greatly from
typical African settings such as found in Ghana or lowland Kenya. This
happens most probably due to (i) the rapid diagnosis and the
facilitated access to most effective therapies, and ii) to the different
transmission intensity with Anopheles darlingi as principal vector. We
speculated that parasite derived factors, such as the herein described
smaller repertoire of antigenic variants, might also be of importance.
Importantly, P. falciparum was almost eradicated from the Amazon in
the 1960s, probably resulting in a significant depletion of antigenic
variants. The number of antigenically different PfEMP1 variants
certainly is a factor in the development of an efficient immune
response against these antigens (Marsh and Kinyanjui, 2006).

In this report, we sequenced exhaustively and characterized var
DBLα tags from many Brazilian isolates obtained in a time frame of
twenty years and compared them to published DBLα tags from
around the globe. By the analysis of var repertoires from clones/
isolates taken from infected individuals during a malaria epidemic in
1985 we could show that the infecting isolates contained quite
redundant variant antigen repertoires, very differently from highly
endemic regions such as lowland Kenya. Applying a similar
sequencing effort, the identification of only 152 sequences from 9
isolates is largely different from the 653 different sequences
identified in 12 isolates from Kilifi. The herein described PTS values
for the isolates from the town of Ariquemes are the highest described
so far, much higher than the values documented for the other dataset
from the area of Amele/PNG, where also less diversity in var
sequences was reported (Barry et al., 2007). Elevated PTS values
were also found for isolates from other areas such as the
metropolitan area of Manaus or in isolates from Porto Velho. In
addition to increased PTS in isolates from microregions, huge
sequence type sharing was also found in isolates from distant
locations and different time points, such as the S20 isolate (from
Porto Velho, 1985) which seems to share 25% of its var repertoire
with the MA7 isolate, obtained in Manaus in 2006 (Supplemental
Table 4). Despite of the huge sampling effort, we believe that the
calculated median PTS of 6.7% for Brazilian/Amazonian isolates
(including Honduras strain HB3) is only an approximated value
given that we sampled only few sequences from multiple isolates,
resulting in decreased chances of finding shared sequences. This may
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have also contributed to a non-homogenous distribution of PTS and
to the creation of many outliers in the PTS plot for the Brazilian/
Amazonian sample. On the other hand, it is possible that we have
missed a number of sequences due to experimental limitations such
as PCR primer bias on individual target DNAs or failure in the cloning
of certain sequence tags, which then may have led to an erroneous
estimation of the overall number of variant sequences, although we
consider this a remote possibility. The herein used primer pairs were
thoroughly tested by us (Albrecht et al., 2006) and others (Peters et
al., 2002). The clone count after amplification led in the majority of
cases to the expected number of different sequences per sequencing
effort (primer performance) and only sporadically to the over-
representation of single sequences (primer bias, Albrecht et al.,
2006). In examples where few sequences were amplified, such as in
the case of DNA samples from the Jaú National Park, a biased
amplification of a determined var tag may have resulted in the
overestimation of PTS since even in few clones the given sequence
would be represented. Interestingly, when genomic DNAs from
different origins where amplified, determined sequences showed
slightly biased amplification in one sample while in another sample
the same sequences were not preferentially amplified (Albrecht et al.,
2006) suggesting that biased amplification is not only dependent on
the specific target but also on its genomic context.

We then tested the saturation of sequence diversity using the
Estimates software applying two different algorithms and already
applied by Barry et al. (2007). In our analysis, we applied the test for
89 clones or alternatively 67 isolates and a limit of ∼430 different
sequences was observed for the dataset. Given that we included
sequence tags from many different locations of Brazil and also
included the clones HB3 and 7G8, it appears that the repertoire of
different var tags in P. falciparum from Brazil/the Amazon is indeed
very limited. In contrast, no saturation of different sequences can be
identified by the analysis of few isolates taken during short time
periods in Kilifi (Bull et al., 2005), underlining the limited total
repertoire of var genes in the Amazonian P. falciparum isolates.

A number of reasons may account for this decreased repertoire
diversity in the isolates. Firstly, the presence of Anopheles darlingi
which is considered a less antropophilic vector than A. gambiae is
certainly a reason for decreased numbers of infected bites. A smaller
number of infected mosquitoes would explain why in limited
epidemic situations such as in Ariquemes 1985 so little var diversity
was discovered. Specifically, a single infective bite with an almost
clonal (in terms of var diversity) parasite isolate would then lead to
an infection with a number of detectable var variants close to one
complete repertoire, which was indeed observed. Further, the
combination of less infective bites and fewer genetically different P.
falciparum genotypes in circulation may decrease the chances for a
profound exchange of variant genes by ectopic recombination during
meiosis in the anopheline vector. It must also be remembered that
even in conditions of intense transmission, mosquitoes infected with
different genotypes are rarely found (Razakandrainibe et al., 2005)
and we believe that the chances of mosquitoes being infected with
two or more genetically different parasites is still lower in
Amazonian settings. Experimental data are necessary to confirm or
refute this hypothesis. Secondly, the finding that identical var
sequences were found in isolates obtained in remote regions of the
rain forest (for example the Jaú National Park) and also in isolates
from Porto Velho evidences the existence of only a very few,
genetically entirely different P. falciparum in circulation, possibly due
to the almost complete eradication of the parasite in the 1960s and
the possible absence of introduction of new genotypes. Coincidently,
there is strong genetic structuring in Brazilian isolates (Machado et
al., 2004). We estimate that a similar result of very limited var
diversity should also be obtained analyzing var repertoires during
island breakouts such as during the epidemic reported in Cape Verde
in 1998 (Arez et al., 1999).
Bull and colleagues described and tested a system for the
classification of var tags based on the occurrence of determined
small sequence tags within the DBLα peptide sequence. They
suggested that DSID types 1-3 are mostly found in var genes
controlled by type A and B/C upstream regions, at least in the
laboratory strains 3D7, HB3 and IT4 (Bull et al., 2007). Upon analysis
of the Distinct Sequences Identifiers (DSIDs), we observed a
significantly decreased occurrence of type 3 DSIDs in Brazilian/
Amazonian isolates only when compared to Asian sequences, while
the other upsA related groups 1 and 2 were similarly frequent. Type A
var gene transcription was associated to severe malaria during
childhood (Jensen et al., 2004) or cerebral Malaria and type B/C
types with hyperparasitemia (Kyriacou et al., 2006), outcomes that
are very rarely observed in endemic areas in Brazil (da Silva-Nunes
and Ferreira, 2007) and we hypothesized that there might be less
upsA type sequences or less diverse upsA type sequences which is not
the case when compared to other datasets.

When we analyzed the size distribution per DSID group we
observed significant differences in the groups 1, 3 and 6 between
datasets, and length discrepancies were dominantly between the Br/
SA and the Asian datasets, while the African dataset was only different
in DSID group 6 sizes. Interestingly, the datasets from Amele and Kilifi
did not show significant differences to the Brazilian/South American
data in this test, despite a very low number of shared sequences
between the regions. From the perspective of shared DSID between
global regions, the probable African origin of South American var
sequences could not be confirmed: While 55 DSID were shared
between Africa (total of 732 unique DSIDs) and South America, 30
were shared with the Asian sample (total of 420 unique DSIDs) and
the resulting proportion of shared DSIDs is not significantly different
between the populations (χ2 Test). This outcome is perfectly
probable, due to the highly recombinogenic nature of var genes.

The global alignment of var tags and the grouping of DNA
sequences in clusters with 76% or less identity may be considered as
an indirect indicator of the absence or presence of important antigenic
groups. By computational analysis, we evaluated that the majority of
var tags per genome (analyzing the var DBLα encoding tags of 3D7,
HB3 and 7G8) share less than 80% identical positions. We assume that
host immune pressure maintains the var repertoires in parasites as
diverse and as functional as possible.

Based on this hypothesis, we identified a limited number of
sequence clusters in isolates from all over the world, and, as expected
from their very high diversity, African isolates were present in the
majority of groups. On the other hand, limited repertoires such as
from Amele or Brazil/ SA showed a restricted diversity and Amele or
Brazil/SA sequences were absent in many groups. We believe that the
lack of members in 76% sequence groups may contribute to a
decreased potential antigenic diversity of parasites from these areas.

Through the clustering in 76% identity groups, we also observed
that a few groups contained more than half of all different sequences.
We suggest that these groups contain sequences with limited
variability, perhaps associated with specific functions. Again, empiric
studies with defined antigens need to be performed in order to
establish a connection between sequence identity and antigenic
cross-reactivity or even association to determined cytoadherent or
other functions.

Nevertheless, we observed that the 76% clustering led to an
accumulation of all but two DSID group 1 sequences into one cluster
(group 12, Fig. 5 and Supplemental File 2). Group 12 also contains 3D7
var PF11_0008, DSID type 3, of which domains were dominantly
recognized by immune sera in a field study in Tanzania when
expressed as a recombinant peptide (Cham et al., 2009). Additionally,
15 of 47 sequences previously associated to cerebral malaria
(Kyriacou et al., 2006) were also contained in group 12, while 6 of
47 were associated to group 35 and 39. In the latter groups
accumulated type 2 DSID sequences: 95 of 147 sequences (64.6%)
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were represented in these groups, although single DSID type 2
sequences were found throughout 19 groups. It is tempting to suggest
that groups 12, 35 and 39 may concentrate sequences which – upon
transcription – associate to specific outcomes of malaria. We propose
that the approach of the clustering in groups with 76% identity may
enhance the DSID classification system in the identification of var
genes associated to specific forms of disease, although more sequence
data with well documented anamnestic data are obviously necessary.

Besides var1csa, we also detected six var sequences which were
encountered in isolates from all regions of the world. Possibly, these
sequence tags are remnants of ancestral var genes. Another possibility
is that they are well adapted sequences and that there is an
evolutionary pressure to maintain these sequences in an otherwise
highly recombinogenic background.

In conclusion, our study reveals for the first time that (i) there is an
unprecedented pairwise var type sharing in Amazonian isolates and
that there are probably less circulating var genes, at least DBLα coding
domains, which seem to be stable over time (ii) that a major group of
var genes found in other regions of the world are absent in the
Amazon, although the perhaps most common, globally found
antigenic variants – deduced from the 76% clustering of sequences –

are present. Further quantitative field studies are necessary to
evaluate if the possible lack of antigenic variants can be associated
to a faster buildup of immunity in exposed Amazonian populations.
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