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RESUMO 

 

Cubillos EG. O papel de dois fatores de transcrição ApiAP2 no controle da transcrição 

de genes variantes em Plasmodium falciparum. [dissertação (Mestrado em Biologia da 

Relação Patógeno Hospedeiro)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo; 2015. 

 

O parasita Plasmodium falciparum causa a forma mais grave da malária humana e as 

pessoas mais vulneráveis são crianças menores de cinco anos de idade e mulheres 

grávidas. Para evadir a constante resposta imune do hospedeiro, as formas assexuadas 

do parasita usam a variação antigênica de genes associados à virulência ou podem se 

diferenciar em formas sexuais como estrategia para sobreviver e garantir a sua 

transmissão para o mosquito. A base molecular desses processos ainda é pouco 

compreendida e até agora apenas um fator de transcrição que pertence à família ApiAP2 

descoberto recentemente foi associado à formação de gametócitos. Além disso, alguns 

fatores epigenéticos foram envolvidos no controle da variação antigénica e 

diferenciação sexual. No entanto, não se sabe como o parasita organiza estes 

fenómenos, ou os mecanismos que desencadeiam estes processos e quais outros fatores 

de transcrição podem estar envolvidos. Por manipulação genética, nos identificamos a 

participação fundamental de um fator de transcrição da família ApiAP2 ( 

PF3D7_1143100), no controle da transcrição de genes variantes, bem como no 

desenvolvimento em formas sexuais na fase intraeritrocítica. Demonstramos ainda que 

outro membro desta família, PF3D7_1466400, não é essencial no ciclo assexual de P. 

falciparum, já que seu silenciamento não afetou o desenvolvimento normal do parasita. 

 

Palavras-chave: Malaria. P. falciparum. Fatores de transcrição ApiAP2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Cubillos EG. The role of ApiAP2 transcription factors in the control of variant gene 

transcription in Plasmodium falciparum. [Masters thesis (Biology of Host Pathogen 

Relationship)].University of São Paulo; 2015. 

 

The protozoan parasite Plasmodium falciparum causes the most severe form of human 

malaria and the most vulnerable persons are children under the age of 5 years and 

pregnant women. To evade the constantly evolving host immune response to infection, 

asexual parasite forms employ antigenic variation of virulence-associated genes or 

differentiation to gametocytes as a means to survive and secure their transmission to the 

mosquito. The molecular basis behind these processes is still poorly understood and 

until now a transcription factor belonging to the recently discovered ApiAP2 family was 

associated to gametocyte formation. Also, an increasing number of epigenetic factors 

was involved in the control of antigenic variation and sexual differentiation, however, it 

is not known how the parasite orchestrates these phenomena and which other 

transcription factors are possibly involved. By genetic manipulation, we indentified the 

decisive participation of a putative ApiAP2 transcription factor, PF3D7_1143100, in the 

control of variant gene transcription as well as in the switching from asexual to sexual 

development in the intraerythrocytic stage. We also demonstrate that the ApiAP2 factor 

PF3D7_1466400 is not essential in the asexual stage of P. falciparum, since its 

knockdown did not affect the normal development of the parasite. 

 

Keywords: Malaria. P. falciparum. ApiAP2 transcription factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Malária: Aspectos gerais 

 

A malária humana é causada por parasitas protozoários do gênero Plasmodium, 

que são transmitidos naturalmente pela picada de mosquitos fêmeas do gênero 

Anopheles. Esta doença ainda causa um grande impacto sobre a saúde mundial, 

especialmente em países da África Subsaariana. Dados da organização mundial da 

saúde indicam que aproximadamente 3,3 bilhões de pessoas, em 97 países e territórios, 

estão em risco de contraírem a doença e 1,2 bilhões em risco elevado (>1 caso de 

malária por 1000 habitantes todos os anos) (figura 1). Estima-se que a cada ano 300 

milhões de pessoas são afetadas pela malária e mais de 600.000 morrem como 

consequência das complicações da doença, sendo mais vulneráveis crianças menores de 

cinco anos de idade e mulheres grávidas [1].  

Aproximadamente 90% dos casos de malária registrados a cada ano se 

concentram na África Tropical, e os restantes estão distribuídos nas Américas Central e 

do Sul, Sudeste Asiático e Ilhas da Oceania. Já na América do Sul, o maior número de 

casos é verificado na Amazônia brasileira com registros de cerca de 300 a 400 mil 

pessoas infectadas por ano, o que representa 60% do total de casos da América Latina, 

correspondendo a 99,5% dos casos no território nacional [1].  

A malária concentra-se principalmente em regiões de baixos níveis 

socioeconômicos, onde as comunidades mais gravemente afetadas são também as mais 

pobres e marginalizadas. Essas comunidades possuem risco mais elevado de infecção e 

o acesso a serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento menos eficaz [1].  A doença 

é responsável por um atraso do desenvolvimento humano e apesar dos recentes esforços 

de países com áreas de transmissão e organizações internacionais, focados na 

eliminação do vetor e a redução do risco de adoecer e morrer de malária, ainda há 

milhões de pessoas que não têm acesso a essas intervenções. Também, a resistência e/ou 

fracasso do tratamento contra a droga mais eficaz, a artemisinina, já foi registrada em 

várias regiões de Camboja, República Democrática Popular Lao, Myanmar, Tailândia, 

Vietnã e Guiana Francesa [2]. 

 



 

 

Figura 1. Países com transmissão de malária. Estima-se que a metade da população mundial esteja em 

risco de contrair a doença. A partir do ano 2000, o financiamento e a cobertura dos programas de luta 

contra a malária aumentaram consideravelmente o que levou a uma redução em larga escala de: 

incidência e mortalidade da doença. Fonte World Health Organization, 2014 [1]. 

 

1.2 Malária no Brasil 

 

No final do século XIX, a malária esteve presente em todo o território brasileiro. 

Durante algum tempo a situação manteve-se inalterada, sem surtos epidêmicos, até dois 

movimentos migratórios importantes que ocorreram na Amazônia. Atraídos pela 

atividade da extração de látex e a construção da estrada Madeira Mamoré, um grande 

número de trabalhadores ficaram expostos à malária na região amazônica, resultando 

em uma intensa transmissão da doença que, consequentemente causou milhares de 

mortes. Nesta época foram estimados cerca de seis milhões de casos por ano (ou seja, 

15% da população total do país), dos quais 80.000 vieram a óbito [4]. 

Depois de uma campanha de erradicação ser iniciada em 1956 pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o número de casos diminuiu drasticamente fora da Amazônia 

brasileira e a doença atingiu o seu nível mais baixo no Brasil, com 36,9 mil casos em 

1960. Foi só no final de 1970 e início de 1980 que a intensa, rápida e desorganizada 

ocupação da Amazônia causou outra mudança drástica e importante na situação 

epidemiológica associada à malária no país. Os estados da região Norte começaram a 

receber um grande número de migrantes em busca de projetos de colonização, recursos 

ambientais e ganhos econômicos. Esses migrantes vieram de áreas onde não existia a 

doença ou já havia sido eliminada. Mais uma vez, o resultado foi a exposição de um 

grande número de indivíduos não imunes ao Plasmodium [4]. 



 

 

Figura 2. Número de casos de malária registrados anualmente (1961-2013) no Brasil de acordo com 

as espécies de Plasmodium. Fonte: Pina-Costa et al. [4]. 

 

Na figura 2 evidencia-se o número de casos de malária no Brasil desde 1961. Ao 

contrário dos baixos números relatados em meados dos anos 1970, o número total de 

casos de malária foi 615.246 no início do século XXI. Atualmente, a malária é 

endêmica em nove estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. Pará e Amazonas registraram quase 70% 

dos casos em 2012; destes, 14,4% foram nas áreas urbanas, 25% em outras áreas de 

exploração de minérios e o restante em assentamentos rurais e áreas indígenas. Fora da 

Região Amazônica, houve 914 casos registrados em 2012, em diferentes estados 

brasileiros, principalmente em São Paulo (SP) (188), Rio de Janeiro (130), Minas Gerais 

(105), Goiás (82) e Piauí (72) [3].  

 

1.3 Malária: O parasita 

 

Os protozoários do gênero Plasmodium pertencem ao filo Apicomplexa. Este 

filo contém um grupo de parasitas unicelulares que são os agentes causadores de 

algumas das doenças infecciosas de maior relevância no mundo. Entre as características 

distintivas dos parasitas pertencentes a este filo encontra-se uma maquinaria 

especializada na região anterior do corpo para a invasão das células hospedeiras, 



 

denominada complexo apical. Também em alguns destes parasitas existe uma organela 

derivada da endosimbiose com uma alga vermelha, conhecida como o apicoplasto onde 

ocorre principalmente a biossíntese de isoprenoides. Os parasitas humanos Plasmodium 

spp. e Toxoplasma gondii são os mais amplamente estudados por ser de grande impacto 

na saúde mundial [5]. 

Cinco são as espécies de Plasmodium capazes de infectar o homem e 

desencadear a doença: P. vivax, P. maláriae, P. ovale, P. knowlesi e P. falciparum. As 

primeiras três são principalmente responsáveis pelas formas não complicadas da 

infecção, cujos sintomas caracterizam-se por sudorese, mal estar, vômitos, cefaleia, 

mialgia e febres altas intermitentes, enquanto que as infecções por P. falciparum, a 

espécie mais virulenta, podem evoluir para a forma mais complicada da doença 

conhecida como malária grave, que pode ocorrer em varias sintomatologias como 

malária cerebral e/ou gestacional, síndrome pulmonar e anemia grave, sendo esta 

evolução dependente da idade e da exposição do indivíduo ao parasita [3]. A infecção 

com Plasmodium knowlesi ocorre exclusivamente no sudeste asiático (Malásia) e pode 

ser considerada zoonose, sendo que o orangotango é o hospedeiro mais importante. A 

evolução da infecção com P. knowlesi muitas vezes é perigosa levando um número 

considerável de pessoas infectadas a óbito [73]. 

O ciclo de vida dos Plasmodium é complexo e alterna-se entre o hospedeiro 

definitivo (o mosquito vetor) onde ocorre a fase sexuada, e o hospedeiro intermediário 

(vertebrado) onde ocorre a fase assexuada.   

No humano a infecção inicia-se com a picada de uma fêmea Anopheles infectada 

que injeta formas sexuadas do parasita chamadas esporozoítos junto com a saliva. Os 

esporozoitos migram até o fígado através da corrente sanguínea e infectam os 

hepatócitos onde se multiplicam assexuadamente formando esquizontes hepáticos 

(Figura 3). Após 6 a 14 dias são liberados merozoítos que começam a invadir hemácias 

(é de notar, que em P. vivax e P. ovale existe um estágio dormente denominado 

hipnozoíto que pode persistir no fígado e causar recaídas de infecções patentes semanas 

ou mesmo até meses mais tarde). Após essa replicação inicial no fígado (esquizogonia 

exo-eritrocítica), ocorre a multiplicação assexuada nos eritrócitos (esquizogonia 

eritrocítica). Nessa fase o parasita passa pelos estados morfológicos de anéis, (as formas 

mais jovens observadas após a invasão dos merozoítos), trofozoítos e esquizontes. Estes 

últimos rompem a hemácia infectada liberando novos merozoítos que irão invadir 

outros eritrócitos não infectados. Além dos merozoítos as hemácias infectadas também 



 

liberam toxinas, dando início às diferentes manifestações clínicas da doença. Embora a 

grande maioria dos parasitas continua a ter uma replicação assexuada, eventualmente 

alguns esquizontes liberam merozoítos já destinados a se diferenciar em formas 

eritrocitárias sexuais (gametócitos). Em P. falciparum, o comprometimento para 

formação de gametócitos é mediada ao menos pelo fator de transcrição ApiAP2-G [6]. 

 
Figura 3. Ciclo de vida de Plasmodium. O ciclo de vida tem duas fases, uma assexuada no hospedeiro 

humano e uma sexuada que ocorre no vector Anopheles spp. Durante a alimentação sanguínea, a fêmea do 

mosquito Anopheles inocula os esporozoitos no hospedeiro humano (1). Os esporozoitos infectam as 

células do fígado (2). Formando esquizontes hepáticos (3). A ruptura dos hepatócitos leva a liberação dos 

merozoítos (4). Após a replicação no fígado, os parasitas sofrem multiplicação assexuada nos eritrócitos. 

Os merozoítos infectam as hemácias (5). O estágio de anel diferencia-se em trofozoito e esquizonte (6). 

Alguns parasitas diferenciam-se em gametócitos (7), os quais são ingeridos pelo mosquito (8). No 

mosquito a multiplicação é conhecida como ciclo esporogônio. No estomago do mosquito, ocorre a 

geração dos zigotos (9). Os oocinetos (10) invadem a parede do estômago, onde se desenvolvem em 

oocistos (11). No oocisto são produzidos os esporozoitos (12) os quais, após liberados, migram até a 

glândula salivar, e após o repasto sanguíneo no hospedeiro vertebrado, se dá a continuidade no ciclo do 

parasita. Fonte: CDC-DPDx - Laboratory Identification of Parasitic Diseases of Public Health Concern- 

Malária [7]. 

 

Estas formas são transmitidas ao mosquito quando sugadas durante um novo 

repasto sanguíneo. A multiplicação dos parasitas no mosquito é conhecida como o ciclo 

esporogônico. No estômago do mosquito, ocorre o processo de exflagelação dos 

microgametas (gametocitos masculinos) que posteriormente fecundam os macrogametas 

(oriundos de gametócitos feminino) gerando zigotos. Os zigotos por sua vez, tornam-se 

móveis e alongados (oocinetos) e invadem a parede do intestino médio do mosquito, 



 

onde se instalam na parte distal do lumen intestinal. Aqui ocorre a meiose e 

desenvolvimento para oocistos. Estes, por sua vez, crescem e liberam esporozoítos, que 

migram para as glândulas salivares do mosquito, onde, em um novo repasto sanguíneo 

poderão ser inoculados em um novo hospedeiro dando assim continuidade ao ciclo 

parasitário [7].   

1.4 Plasmodium falciparum 

 

Esta espécie causa a forma mais grave da doença e os índices mais altos de 

mortalidade. Sua transmissão e a maior prevalência ocorrem na África subsaariana, 

embora seja encontrada em outras regiões do mundo. Os principais vetores desta 

espécie são o Anopheles gambiae na África e o Anopheles darlingi no Brasil.  

Uma diferença importante entre P. falciparum e outras espécies de Plasmodium 

que provavelmente o torna letal para hospedeiros humanos não imunes é a grande 

capacidade de evitar sua passagem pelo baço através do sequestro de eritrócitos 

infectados na microvasculatura de órgãos. Este fenômeno conhecido como citoadesão 

ou citoaderência provoca obstrução vascular, processos inflamatórios locais e é uma 

causa direta da malária cerebral e placentária [8]. 

As formas maduras do parasita (trofozoitos e esquizontes) se aderem em tecidos 

de vários órgãos, incluindo o coração, pulmão, cérebro, fígado, rim, placenta e tecidos 

subcutâneos. Tanto as células endoteliais nesses órgãos quanto os sincício-trofoblastos 

na placenta expressam diferentes receptores que o parasita deve reconhecer para aderir 

com êxito a estas células.  O fenótipo de adesão não é homogêneo e diferentes parasitas 

podem ligar-se a diferentes tipos de receptores do hospedeiro. Acredita-se que essas 

variabilidades afetam a distribuição nos tecidos e a patogênese de parasita [8]. 

Esta adesão é mediada por antígenos variantes codificados pelo próprio parasita 

e exportados à superficie da hemácia infectada onde se agrupam em regiões específicas 

da membrana formando pequenas protuberâncias chamadas “knobs” que são os pontos 

de contato com as células hospedeiras. O transporte destas proteínas é possível graças à 

existência de um sistema composto pelos sinais de secreção PEXEL [76] ou VTS, um 

complexo de estruturas membranosas denominadas Maurer’s clefts e o sistema de 

exportação PTEX (Plasmodium translocon of exported proteins), que medeiam no 

intercambio de proteínas entre a membrana do parasita e a hemácia infectada através da 



 

membrana do vacúolo parasitóforo [9]. Tambem existem proteínas secretadas que não 

possuim estas sinais PEXEL [75]. 

Os diferentes antígenos que são transportados para superfície da hemácia 

infectada podem possuir papel de transportador, canal de ions ou função desconhecida. 

Uma parte destes antígenos expostos pertencem a famílias de antígenos variantes como 

RIFINs (repetitive interspersed family proteins), STEVOR (sub-telomeric variable open 

reading frame proteins), SURFIN (surface-associated interspersed family) e PfEMP1 

(P. falciparum erythrocyte membrane protein 1), sendo que estes últimos são os 

principais responsáveis pelo sequestro dos eritrócitos infectados [17] (Figura 4). 

  

Figura 4. Antígenos exportados por P. falciparum à superfície da hemácia infectada. Fonte: Chan et 

al 2014 [17]. 

 

A família RIFIN compreende aproximadamente 180 membros que estão 

divididos em dois subgrupos RIFIN A e RIFIN B. Antígenos do tipo RIFIN A parecem 

estar localizados na superfície da hemácia infectada enquanto que os membros do 

subgrupo RIFIN B encontram-se internos no parasita [10]. A família STEVOR possui 

cerca de 40 membros que são localizados no complexo Maurer’s clefts e associados à 

membrana de formas sexuais e assexuais. Estes antígenos foram associados à ligação de 

eritrócitos infectados com outras hemácias, provavelmente facilitando o sequestro do 

parasita na vasculatura de tecido profundo e também parecem desempenhar um papel 

importante na invasão de merozoítos fazendo desta família um dos principais 

contribuintes para a patologia do parasita [11]. Outro grupo de antígenos exportados à 

superfície da hemácia infectada é a família SURFIN que contém 10 membros. Estas 

proteínas de alto peso molecular (~280 – 300 KDa) são codificadas por genes que se 

encontram nas regiões subteloméricas dos cromossomos. Apesar de dois membros 



 

SURFIN serem relacionados a uma estrutura associada á invasão de merozoítos, a 

função destes antígenos ainda não é clara [12].  

A família PFEMP1 consiste de aproximadamente 60 alelos antigenicamente 

diferentes. Estes antígenos são responsáveis pelo fenômeno de adesão e tem um 

importante papel na virulência e patogenicidade do parasita [16]. O parasita direciona 

estas proteínas para a membrana do eritrócito infectado, sendo que as porções 

estendidas para o meio extracelular são altamente variáveis e podem interagir com um 

grande número de receptores de outras hemácias e de células do endotélio dos vasos 

sanguíneos, incluindo ICAM1, EPCR, CD-36 e o glicosaminoglicano condroitina 

sulfato A (CSA), presente em abundância na placenta [17]. A interação PfEMP1-

receptor pode desencadear diferentes manifestações da doença que variam de leve a 

letal, dependendo de qual PfEMP1 é expressa e o quanto este fenótipo é reconhecido 

pelos anticorpos do hospedeiro [13-14]. 

PfEMP1 são compostas de várias subunidades, denominadas domínios tipo 

Duffy binding like domains (DBL) ou domínios ricos em Cisteína, Cystein-rich 

interdomain regions (CIDR) os quais podem ser classificados em subfamílias [4], cada 

um destes pode interagir com receptores endoteliais específicos, dependendo da sua 

sequência de aminoácidos (figura 5). Para alguns domínios a interação com receptores 

específicos já foi demonstrada, e há evidência de que a expressão de pelo menos um 

deles pode ser associada à doença grave: os domínios DBL3γ / DBL3X associados à 

malária gestacional em mulheres na primeira gravidez [15]. 

 

1.4.1 Genes variantes 

 

No contexto genômico as proteínas PFEMP1 são codificadas pela família de 

genes variantes var, composta por cerca de 60 genes. As sequências codificantes destes 

genes mostraram uma associação a sequências promotoras específicas de regiões 

upstream 5' (ups). A estrutura do domínio var/PfEMP1 esta em muitos casos ligada a 

promotores específicos, inicialmente divididos em 5 grupos upsA-E,  dependendo da 

região do cromossomo onde se encontram (figura 6) [22].  

 



 

 

Figura 5. Estrutura das proteinas variantes PfEMP1 e dominios de ligacao associados. Classificação 

Ups A-C indica os tipos de promotor associados a diferentes genes que codificam as PfEMP1. Fonte: 

Kraemer & Smith. 2006 [16]. 

Os genes var são transcritos de uma maneira especial. Dois grupos de 

pesquisadores independentes descobriram em 1998 que apenas um gene var é transcrito 

por cada hemácia infectada, em quanto todos os outros estão transcricionalmente 

silenciados, fenômeno conhecido como exclusão alélica, que consequentemente faz com 

que apenas uma proteína PfEMP1 variante seja exposta pelo parasita na superfície do 

eritrócito infectado [18-19].  



 

Indivíduos com um sistema imune saudável podem apresentar uma resposta de 

anticorpos adequada contra a PfEMP1 exportada à superfície do eritrocito infectado, no 

entanto, o parasita tem a capacidade de mudar o perfil de transcrição dos genes var, 

através de um processo conhecido como “switching”. Isto faz com que sub-populações 

de parasitas apareçam transcrevendo um gene var diferente, que por sua vez leva à 

expressão de uma nova PfEMP1 resultando em uma infecção persistente tipificada por 

sucessivas ondas de parasitemia. Este mecanismo conhecido como variação antigênica, 

confere ao parasita um amplo repertório de antígenos variantes como estratégia de 

evasão do sistema imune do hospedeiro (figura 6)[19].  

 

Figura 6. Variação antigênica de PfEMP1. Diversos fenótipos aderentes associam com as diferentes 

sequelas da malaria grave. Mudança sucessiva de fenótipos (letras A a F na figura abaixo) leva a 

constante evasão da resposta imune sem perda da capacidade de citoaderência da hemácias infectadas. 

Fonte: Miller et al. 2002 [8]. 

 

1.4.2 Controle na transcrição de genes var 

 

O controle da expressão destes genes ocorre a nível transcricional, o que 

significa que quase todos os promotores são silenciados enquanto um único promotor 

var é induzido nos estágios de anel e trofozoíto jovem [20-21]. Porém, recentemente 

foram encontradas exceções para este modelo [23]. Há evidências de que além do 



 

controle da expressão no nível da transcrição, existe também uma repressão de tradução, 

pelo menos para o gene var2CSA, associado a malária gestacional [24] e alguns genes 

com sequências do tipo upsC [25].  

Em nível epigenético, mostrou-se que modificações locais da cromatina, 

especificamente na histona 3 lisina 9 (H3K9), desempenham um papel crucial na 

atividade ou silenciamento de promotores var: A H3K9 quando acetilada ( H3K9ac ) foi 

associada  ao locus var transcricionalmente  ativo [ 26,27],  enquanto a H3K9 

trimetilada ( H3K9me3 ) foi encontrada em loci silenciados [28]. A primeira enzima 

modificadora de histona que foi claramente associada ao controle da expressão de genes 

var é a deacetilase de histona PfSIR2A [26]. Em seguida, uma segunda deacetilase 

denominada PfSIR2B foi relacionada com a regulação de um subconjunto de genes var 

e genes de outras famílias variantes [29]. Recentemente, a importância da histona-metil-

transferase PfSET2 foi revelada quando linhagens de parasitas knockout, ativaram  

praticamente todos os genes var no núcleo do parasita o que também levou à expressão 

de diferentes PfEMP1 na superfície de eritrócitos infectados [30]. 

No parasita selvagem o padrão de transcrição dos genes var que permanecem 

silenciados é mantido ao longo do tempo (memória epigenética de transcrição) e apenas 

alguns clones parasitários parecem expressar outros antígenos PfEMP1 na sua superfície 

[18]. Isso implica que a variação na transcrição dos genes var é um processo controlado 

e sincronizado, que pode ser dependente da posição cromossômica dos mesmos [31-32]. 

Esta memória do estado ativo de um gene específico durante várias reinvasões é 

epigeneticamente marcada (“earmarked”) pela dimetilação da H3K4 [33-34].  

Há também evidências experimentais de que variantes de histonas especiais 

desempenham uma função importante na transcrição dos genes var: a histona H2A.Z 

está associada a var loci ativo [35], enquanto a proteína heterocromatina 1 (HP1) 

associa-se a regiões promotoras dos genes var inativos [36], e quando silenciada evita a 

exclusão alélica dos genes var [37]. Também foram descobertos RNAs não codificantes 

que são transcritos a partir de repetições telómericas e é possível que tenham uma 

influência sobre a transcrição dos genes var [38,39]. Por fim, mais recentemente foi 

descrito um mecanismo de silenciamento de genes envolvendo a degradação de RNA 

nascente mediada por uma exoribonuclease associada á cromatina, denominada 

PfRNase II  que controla o silenciamento de genes var do grupo upsA [40]. De maneira 

interessante, muitas destas modificações relacionadas até agora também são encontrados 



 

na família de genes rif de antígenos variantes [41,42], embora estes não pareçam seguir 

exatamente o modo rigoroso de exclusão alélica na transcrição [43]. 

 

1.5 Fatores de transcrição ApiAP2 

 

Apesar de toda a informação disponível para a modificação da cromatina, 

existem poucos dados sobre os fatores básicos que se ligam aos promotores var inativos 

ou ativos (exceto para HP1), e inclusive até recentemente acreditava-se que poucos 

fatores de transcrição existiam em P. falciparum [44]. No entanto, uma mudança neste 

contexto ocorreu com a descoberta de uma família de proteínas conservadas, 

denominada Apetala 2 do grupo Apicomplexa ( ApiAP2 ) [45]. Estas proteínas contém 

domínios de ligação ao DNA, homologos aos fatores de transcrição Apetala 2 presentes 

em plantas. Este estudo deu a primeira indicação de que os parasitas Apicomplexa 

codificam uma família de proteínas reguladoras, gerando um novo foco de estudo na 

regulação da transcrição [46]. Em Plasmodium foram identificados 27 membros desta 

família, e apenas alguns deles foram associados a funções específicas.  

Em P. berghei os ortólogos de P. falciparum PF3D7_1466400 e 

PF3D7_1143100, foram relacionados no desenvolvimento de oocineto e esporozoitos na 

fase sexual do parasita, já que quando mosquitos do genero Anopheles foram 

alimentados com linhagens knockout para cada um dos genes não foi observado um 

desenvolvimento do parasita tanto nos estomagos quanto nas glandulas salivares do 

mosquito [50,51]. Também, os ortologos de PF14_0271, PF13_0235 e PF3D7_1466400 

em P. yoelii, mostraram um aumento da expressão nos oocistos e esporozoitos, o que 

pode indicar que eles exercem uma função nessa fase. 

Já em P. falciparum foi descrita a função de alguns deles sendo que PfSIP2 

(PlasmoDB ID antiga PF3D7_0604100) foi associado na formação de heterocromatina e 

integridade de telómeros [47] e o fator de transcrição PfAP2-G foi relacionado com a 

formação de gametócitos e parece ser o principal regulador no início da 

gametocitogenese [48,49]. De forma conjunta outros membros ApiAP2 parecem estar 

envolvidos na progressão de desenvolvimento da fase sexual a assexual (PFF1100c, 

PF11091, PFD0985w, PF3D7_1143100 e PF3D7_0604100 [52,53]). Contudo, em P. 

falciparum apenas três proteínas ApiAP2 foram analisados detalhadamente 

(PF3D7_0404100, knockout sem fenótipo, PF3D7_0604100/PfSIP2 e PfAP2-G [ 



 

PF3D7_1222600 [54] ), e para os demais genes ainda não foram descritas funções 

específicas. 

Por outro lado, os motivos de ligação ao DNA da família ApiAP2 em P. 

falciparum já foram analisados e em três proteínas (PF3D7_0604100, PF3D7_1466400 

e PF3D7_1143100) foram encontrados domínios com afinidade de ligação aos 

elementos presentes em regiões 5’ não traduzidas de genes var [54]. Flueck e 

colaboradores sugeriram uma função aparentemente específica de PF3D7_0604100 para 

o “tethering” da cromatina no grupo de genes var tipo upsB [47]. Já para as duas 

proteinas restantes não há informação disponível na literatura sobre a sua função e não 

foi reportado se um knockout de PF3D7_1466400 e PF3D7_1143100 é possível, e se 

estes desempenham uma função crucial na transcrição de genes var, já que contém os 

domínios de ligação descritos anteriormente (Figura 7) [54]. Não está claro se estes 

fatores ligam-se sempre a motivos específicos, ou se eles são recrutados após 

ativação/silenciamento de qualquer locus determinado. 

 

 



 

 

Figura 7. Motivos de ligação de três fatores de transcrição ApiAP2 a sequencias de regiões 

promotoras 5´não traduzidas de genes var. Mostrados são aproximadamente 2000 bp em 5’ do codon 

start de genes var. Os códigos de identidade novos de PFF0200c, Pf14_0633 e Pf11_442 são  

PF3D7_0604100, PF3D7_1466400 e PF3D7_1143100 respectivamente. Fonte: Campbell e colegas [54]. 

 

 

 

 



 

2. CONCLUSÕES  

 

 Para obter linhagens de parasitas transgênicos a estrategia de seleção negativa de 

parasitas por ganciclovir é mais rápida e eficiente. 

 Para estudos de função de genes em P. falciparum os sistemas de silenciamento 

DD24 e glmS são comparáveis. 

 O silenciamento dos genes PF3D7_1143100 e PF3D7_1466400 não conduz a 

um fenótipo letal no ciclo intraeritrocítico do parasita. 

 O knockdown do fator de transcrição PF3D7_1143100 leva à repressão de um 

grupo de genes var e quando sua função é re-estabelecida a memória 

transcricional é apagada. 

 O silenciamento de PF3D7_1143100 induz um grupo de genes associados a 

formas sexuais de P. falciparum e leva à formação de possíveis gametócitos; o 

reestabelecimento leva a normalização parcial dos níveis de transcritos nestes 

parasitas com knockdown de PF3D7_1143100 temporário. 
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