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RESUMO 
 

ALMEIDA, F. C. S. Fatores de Plasmodium falciparum envolvidos na fosforilação de 
eIF2α em resposta a melatonina. 2015. 90 f. Dissertação (Mestrado em Parasitologia). 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 
 
A malária é causada por parasitas do gênero Plasmodium (Filo Apicomplexa), e é considerada 
uma das doenças infecciosas que mais afeta seres humanos no mundo. O parasita apresenta  
um ciclo de vida complexo, sendo a fase intraeritrocítica responsável pela patogênese. A 
invasão do Plasmodium induz várias mudanças estruturais e bioquímicas na  célula  
hospedeira. Embora vários aspectos da biologia do parasita ainda sejam desconhecidos, é 
sabido que a regulação do ciclo intraeritrocítico é crítica para a sua compreensão. Desvendar 
os mecanismos das vias de transdução de sinal gerados pelo parasita é uma questão 
fundamental, considerando-se a resistência à artemisinina e a urgência para o  
desenvolvimento de novas estratégias de combate à doença. A melatonina modula o ciclo   de 
P. falciparum e P. chabaudi, pois promove a sincronização do parasita com o clico  
cicardiano. Entretanto, o mecanismo de transdução de sinal pela molécula é parcialmente 
caracterizado e envolve variações citosólicas de cálcio, AMPc culminando com a ativação da 
PKA. Dado que modificações pós-traducionais participam efetivamente da via de sinalização, 
levam a crer que diversas proteínas do parasita que exibam atividade de quinase estejam 
envolvidas na sinalização por melatonina. A proteína quinase PfPK7, por exemplo, é essencial 
para a transdução do sinal de melatonina. Em eucariotos o controle da expressão gênica  
através de fosforilação por proteínas quinases pode interferir tanto na transcrição quanto na 
tradução de genes. Um mecanismo conhecido trata do fator eIF2 que, quando fosforilado em 
sua subunidade α, ativa a tradução de mRNAs em resposta a estímulos de situações 
desfavoráveis. Análises in silico mostraram que o genoma de Plasmodium falciparum  
codifica três proteínas quinases capazes de fosforilar a eIF2α e, assim, modular a atividade 
eIF2α: PfeIK1, PfeIK2 e PfPK4. Neste trabalho investigamos o papel da PfeIK1 na via de 
transdução de sinal de melatonina usando parasitas P. falciparum nocautes para PfeIK1. Além 
disso, os efeitos de metabólitos da degradação de heme sobre a fosforilação de eIF2α foram 
analisados. Os resultados sugerem que os mecanismos de fosforilação e defosforilação de 
eIF2α são relevantes para a resposta do parasita ao tratamento com hemina ou biliverdina; por 
outro lado, neste trabalho não se pode verificar a mesma relevância em relação à melatonina, 
uma vez que não verificamos um aumento de fosforilação de eIF2α quando comparados aos 
níveis basais. Assim os dados observados indicam a PfeIK1, juntamente com a PfK7 e PKA, 
como quinases-chaves para o controle do desenvolvimento do parasita durante o ciclo 
intraintraeritrocítico. 

 

Palavras-chave: Plasmodium falciparum. Melatonina. Biliverdina. Quinase. PfeIK1. eIF2α. 



 

ABSTRACT 
 

ALMEIDA. FCS. Plasmodium falciparum factors involved in eIF2α phosphorylation in 

response to melatonin. 2015. 90 p. [Masters thesis (Parasitology)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015. 

 
 
Malaria is caused by the Apicomplexan parasite Plasmodium and is considered one of the 
most lethal infeccious diseases that affect human beings. The parasite has a complex life  
cycle, in which the intraerithrocytic phase is responsible for the pathogenesis and induces 
several biochemical and strucutural changes within host cell. Although some aspects of the 
biology of the parasite are still not clear, it is known that the intraerythrocytic cycle regulation 
is critical for understanding the Plasmodium life cycle. Unraveling the mechanisms of signal 
transduction pathways engendered by the parasite is a fundamental question, considering the 
resistance to artemisinin and the urgency for development of new strategies to combat the 
disease. Melatonin modulates the intraerythrocytic phase of P. falciparum e P. chabaudi 
promoting synchronization. Although, the signal transduction mechanism induced by 
melatonin is partially characterized, the role of calcium AMPc and PKA is now recognized. 
Since post translational modifications actively participate in signal transduction pathways, we 
have searched for the role of phosphorylation in this process as in addition of PKA, the PfPK7 
kinase is also essential the melatonin signal transduction. In eukaryotes the control of gene 
expression via protein phosphorylation kinases can interfere with gene transcription and 
translation. The eIF2α factor is able to activate translation of mRNAs in response to 

unfavorable situations. In silico analyzes showed that Plasmodium falciparum genome 
encodes three protein kinases that able to phosphorylate the eIF2α and thus, modulate eIF2α 

activity: PfeIK1, and PfeIK2 PfPK4. In this work, we have investigated the role of PfeIK1 in 
melatonin signal transduction using transgenic parasite (unable to express PfeIK1). 
Futhermore, we have also analysed the impact of heme and biliverdin, involved in heam 
metabolism in Plasmodium on their ability to phosphorylate eIF2α. Our results suggest that 

the mechanism of phosphorylation and dephosphorylation of eIF2α may be relevant to the 

response of the parasite to the treatment with haem or biliverdin, placing this factor as an 
important modulator of parasite cell cycle. On the other hand, we could not observed an 
increase of phosphorylation of eIF2α in comparison to what was observed under basal 

conditions. In conclusion, PfeIK1, PfPK7 and PKA are key kinases for the development of  
the parasite during intraerythrocytic cycle. 

 

Keywords: Plasmodium falciparum. Melatonin. Biliverdin. Kinase. PfeIK1. eIF2α. 



17 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 Malária 
 
 

A malária é uma doença infecciosa causada por protozoários parasitas do gênero 

Plasmodium (LAMBROS et al., 1979; TALLOCZY et al., 2002). Existem mais de 100 

espécies de Plasmodium, entretanto, somente cinco espécies são capazes de causar a doença 

em humanos: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium 

malariae e Plasmodium knowlesi (SABBATANI et al., 2010). Por outro lado, as demais 

espécies como P. chabaudi e P. berghei causam doença em camundongos, ratos e macacos. 

De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014), em 2013 

ocorreram 198 milhões de casos de malária no mundo e aproximadamente 584 mil mortes,   

das quais 453 foram de crianças com idade inferior a cinco anos (MILLER et al., 2013). Não 

obstante, acredita-se que tais números estejam subestimados devido às mortes não relatadas 

(SNOW et al., 2005). A maioria dos casos concentra-se no continente africano (82%), 

seguidos do sudeste da Ásia (12%) e na porção oriental do mediterrâneo (5%). 

 
 

 
Figura 1. Número de mortes (por 100.000) causadas por malária. As áreas em marrom escuro representam maior 
número de casos e concentram no continente africano. Fonte: Relatório Mundial para Malária, OMS, 2014. 



18 
 

 
 
 

A distribuição da doença no continente Americano é predominante na porção 

meridional, o subcontinente da América do Sul, os registros mostram cerca de 120 milhões de 

casos em 21 países, dos quais 25 milhões causados pelo P. falciparum. No Brasil, 99,8%   

estão na região da Amazônia Legal, a qual compreende os estados do Acre, Amazonas, 

Amapá, Maranhão, Mato-Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Em 2013 foram 

relatadas 71.595 mortes causadas por malária somente na região norte. Apesar da  

concentração de casos apenas nessa região, a OMS aponta o risco de transmissão para 20% de 

toda a população brasileira (WORLD MALARIA REPORT, 2014). 

 
 
 

Figura 2. Perfil epidemiológico da malária no Brasil. A região da Amazônia Legal corresponde a 99,8% dos 
casos no país. A áreas marcadas em marrom escuro apresentam maior número de casos. Fonte: OMS, 2014. 
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Dado o perfil epidemiológico mundial, a malária é considerada uma das doenças de 

maior letalidade e tem como agravante o surgimento de cepas de parasitas resistentes às 

drogas comumente usadas: cloroquina e artemisinina (MBENGUE et al., 2015). A 

artemisinina foi descoberta nos anos 60, apresentada a comunidade científica em 1977, e fora 

creditada a farmacóloga chinesa Youyou Tu somente em 2005; em 2015, a pesquisadora foi 

laureada com o Nobel de Medicina pela descoberta de tal composto extraído da planta 

Artemisia annua. O intenso uso da cloroquina e artemisinina ao longo de décadas selecionou 

cepas de P. falciparum e P. vivax (responsáveis pela maiora dos casos de malária humana) 

resistêntes à cloroquina (WELLEMS et al., 2001). A gravidade do fato preocupa a OMS, que 

desde 2010 vem reportando casos de resistência à artemisinina (DONDORP et al., 2011). 

Portanto, atualmente há grande emergência no desenvolvimento de novos agentes de controle, 

como drogas e/ou vacinas (OLLIARO, 2005). 

 

1.2   Ciclo de vida do Plasmodium 
 
 

O protozoário eucarioto unicelular causador da malária, Plasmodium, apresenta um 

complexo ciclo de vida que, didaticamente, é dividido em duas fases: fase assexuada, que 

ocorre no hospedeiro intermediário vertebrado; e a fase sexuada, que se desenvolve no 

hospedeiro definitivo invertebrado, podendo infectar a fêmea do mosquito Anopheles (figura 

3). 

A transmissão entre hospedeiros ocorre durante o repasto sanguíneo, onde as fêmeas 

anofelinas infectadas injetam esporozoítos latentes na derme do hospedeiro vertebrado. Uma 

vez na corrente sanguínea, os esporozoítos migram até o fígado, invadem hepatócitos dando 

origem à fase hepática (ou extraeritrocítica), onde se multiplicam de forma assexuada e 

assintomática durante um período de seis a quinze dias (AMINO et al., 2006). Esse processo 

exige que o parasita drible o sistema de defesa do hospedeiro vertebrado para, no final da fase 

hepática, ocorrer à liberação dos merozoítos através da ruptura dos hepatócitos e posterior 

invasão dos eritrócitos (fase intraeritrocítica). Um importante mecanismo nesta fase consiste 

no fato de que o merozoíto hepático libera na corrente sanguínea vários outros merozoítos 

envoltos por uma membrana (merossomo) que não expõe para o meio extracelular resíduos de 

fosfatidilserina (sinal para a fagocitose), culminando no escape da detecção pelas células de 

Kuppfer as quais “patrulham” os sinusóides do fígado. 
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A patogenicidade é causada pela multiplicação assexuada de parasitas dentro do 

eritrócito (AMINO, et al., 2006) responsável pelos sintomas clínicos da doença (como febres 

recorrentes). Depois de invadir as hemácias, os merozoítos, por esquizogonia, desenvolvem-  

se em estágios, e cada um desses possui formas microscópicas bem definidas, chamadas de: 

anel, trofozoíto e esquizonte, respectivamente em ordem de maturação. A forma em anel 

cresce para trofozoíto, fase em que a síntese de DNA (ácido desoxirribonucleico) é iniciada 

cerca de 30 horas após a invasão. Após várias multiplicações do material genético são 

formados os esquizontes multinucleados, os quais eventualmente rompem  (aproximadamente 

48 h pós-invasão) e cada esquizonte dá origem a 16-32 merozoítos; entretanto, por 

mecanismos ainda não descritos, alguns merozoítos não completam esse ciclo e desenvolvem- 

se em gametócitos femininos e masculinos, os quais, durante o repasto sanguíneo do 

Anopheles, são ingeridos pelo inseto. Essa fase sexuada não contribui significativamente para 

patologia, mas é essencial para a transmissão ao vetor (SINDEN et al., 1996). 

Uma vez no intestino do invertebrado, os eritrócitos provenientes do repasto se 

rompem liberando os gametócitos; destes, os masculinos (microgametócitos) sofrem três 

divisões consecutivas (exflagelação) gerando oito gametas flagelados. Subsequentemente 

ocorre a fertilização e meiose que originam a estrutura de zigoto (oocineto) de alta mobilidade 

que atravessa o epitélio do intestino médio e ali se estabelece como oocisto na lâmina basal do 

tecido. Nesse momento o oocisto inicia a esporogonia, ou seja, a geração assexuada de 

milhares de esporozoítos. Estes invadem a glândula salivar do anofelino e, numa próxima 

picada, serão liberados na derme do hospedeiro vertebrado reiniciando o ciclo (JOHNSON et 

al., 1980). 
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Figura 3. Ciclo de vida do Plasmodium spp. O ciclo de vida ocorre seguindo os seguintes passos 1. Mosquito se 
alimenta de sangue humano. 2. Ocorre a infecção dos hepatócitos (fase hepática). 3. Formação dos  esquizontes. 
4. Ruptura dos esquizontes. 5. Invasão das hemácias (fase intraeritrocítica). 6. Ocorre a ruptura dos esquizontes 
ou 7. Diferenciam-se em gametócitos, os quais podem ser femininos ou masculinos. 8. Mosquito alimenta-se do 
sangue humano infectado, dando início à fase no mosquito. 9. Ocorre a exflagelação do microgametócito  
(gameta masculino) e em seguida, a fecundação. 10. Formação do oocineto. 11. Diferenciação em oocisto. 12. 
Ruptura do oocisto liberando esporozoítos que serão armazenados na glândula salivar do anofelino. Ruptura do 
oocisto. Fonte: Centers of Disease Control and Prevention (CDC, 2015). 

 
 

Tanto as fases como a transição de um estágio do ciclo de vida para outro são 

fortemente reguladas pela expressão gênica em níveis epigenéticos, transcricionais, 

traducionais e de modificações pós-traducionais. Estes níveis de controle da expressão gênica 

contribuem para que a proliferação e  a diferenciação do parasita ocorram apropriadamente  

nos diversos ambientes em que o Plasmodium é encontrado (PAINTER et al., 2011). 
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1.3 O Fator eIF2 
 
 

As células eucarióticas, quando em condições de estresse, tendem a remediar um dano 

celular ou, em último caso, induzem a apoptose (WEK et al., 2006). O reconhecimento dessas 

condições gera sinais, perturbações que alteram o controle da expressão gênica, alterando o 

repertório gênico em prol das possíveis respostas supracitadas. Nesse contexto tem-se que, 

mais espeicificamente, diversas condições celulares são capazes de ativar a resposta integrada 

ao estresse (ISR – Integrated Stress Response), a qual é caracterizada por uma redução rápida 

da síntese global de proteínas, restringindo-se apenas á síntese daquelas que conferem 

capacidade adaptativa tem sua tradução mantida ou aumentada (SIDRAUSKI et al., 2015). 

Em condições de estresse (ISR) um dos principais mecanismos no controle da síntese 

proteica é a fosforilação do fator de iniciação de tradução eucariótico 2 (eIF2 – eucariotic 

Iniciation Factor 2) (DE HARO et al., 1996). As células eucarióticas possuem vários fatores 

de iniciação que regulam o processo de tradução cujo mecanismo (ver figura 4) inicia-se com 

a formação do complexo eIF4F (composto por eIF4E, eIF4G e eIF4A). Ocorre a ligação da 

eIF4E ao cap 5’ (m7GpppN), e a proteína de ligação a cauda poli A (PABP – Poly A Binding 

Protein) adere à cauda poli-A do mRNA. A proteína eIF4G mantem-se unida a PABP e 

eIF4E, permitindo a montagem da maquinaria de síntese. Em seguida, eIF4A, que possui 

atividade de helicase, associa-se a eIF3 e a subunidade ribossômica 40S promovendo o 

desenrolamento da fita e a consequente ligação de eIF4B ao complexo. A subunidade 

ribossomal 40S, por sua vez, se liga adicionalmente à eIF5 e ao complexo ternário (eIF2- 

GTP-Met-tRNAi) formando o complexo 43S, o qual interage com eIF4G através de eIF3, 

formando o complexo 48S. O complexo cap sob a fita de mRNA a partir da posição 5’ 

terminal faz uma varredura até encontrar um códon de iniciação (AUG). O reconhecimento 

dessa sequência ativa a hidrólise do GTP ligado a eIF2, recrutando o ribossomo 60S e a 

liberação de eIF2-GDP que ativa o complexo de iniciação 80S iniciando assim a síntese 

(NELSON, David L., COX, Michael M., "Lehninger Principles of Biochemistry", 4ª   edição, 

W. H. Freeman, 2005). 
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Figura 4. Tradução em eucarioto. 1. Formação do complexo eIF4F (eIF4E, eIF4G e eIF4A). 2. Ligação da eIF4E 
a m7GpppN e a PABP. 3. Associação da eIF4A a eIF3 e a subunidade ribossômica 40S e ligação de eIF4B ao 
complexo. 4. Ligação da subunidade ribossomal 40S a eIF5 e a eIF2-GTP-Met-tRNAi. 5. Reconhecimento de 
AUG, hidrólise do GTP ligado a eIF2. 6. PKR, PERK e GCN2 inibem a síntese de proteínas fosforilando o fator 
eIF2. A reação inversa é catalisada pela growth-arrest- and DNA-damage-induced transcript 34 (GADD34). 
Modificada de (SILVERA et al., 2010). 

 
 

O mediador comum de ISR, eIF2α (fator de iniciação de tradução eucariótico 2α), é 

uma subunidade de um fator de tradução altamente conservado em Archaea e em eucariotos. 

O complexo heterotrimérico eIF2 (constituído pelas subunidades α, β e γ) liga-se ao GTP e ao 

iniciador metionil-tRNA (Met-tRNAi) para formar o complexo ternário (eIF2-GTP-Met- 

tRNAi), o qual se associa a subunidade ribossomal 40S originando o complexo pré-iniciador 

43S que por sua vez, varre a região 5’UTR de mRNAs para selecionar o códon de iniciação 

AUG (SIDRAUSKI et al., 2013). O reconhecimento do códon de iniciação desencadeia a 

hidrólise de GTP liberando fosfato e em seguida o eIF2, permitindo o acoplamento da 

subunidade ribossomal 60S e a consequente elongação e síntese proteica. Para continuar um 

novo ciclo de iniciação, um novo complexo eIF2 deve ser unido a GTP, e a reação   catalisada 
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pela GEF (do inglês: guanine nucleotide exchange fator) gerando o fator de iniciação 

eucariótico heteropentamérico 2B (eIF2B). A fosforilação de eIF2α não afeta diretamente o 

complexo de pré-iniciação, porém inibe eIF2B (KRISHNAMOORTHY et al., 2001). Esse 

complexo é menos abundante que eIF2, e pequenas quantidades de eIF2α fosforiladas atuam 

como um inibidor competitivo gerando dramáticos efeitos na atividade de eIF2B. Quando não 

há formação do complexo ternário, a taxa de tradução diminui. 

A fosforilação reversível da serina 51 de eIF2α é o mecanismo central da regulação da 

tradução em ISR. O genoma de mamíferos codifica quatro quinases capazes de fosforilar 

eIF2α, cada uma com estímulo específico: (i) PERK (Protein Kinase RNA-like endoplasmic 

reticulum kinase) é ativada pelo acúmulo de proteínas mal dobradas no lúmen do retículo 

endoplasmático (ER) (HARDING; RON, 2002); (ii) a quinase GCN2 (do inglês: general 

control non-derepressible 2), ativada por privação de aminoácidos e radiação ultravioleta  

(UV) (DEVER et al., 1992); (iii) PKR (protein kinase RNA activated), ativada por infecção 

viral (SADLER; WILLIAMS, 2007); (iv) e quinase HRI (do inglês: heme-regulated eIF2α 

kinase), ativada por deficiência de heme e estresse oxidativo (CHEN, 2007). Uma vez que 

possuem substrato comum, eIF2α, a ativação dessas quinases gera respostas similares nas 

células em ISR (HARDING; RON, 2002). 

Elevados níveis de eIF2α fosforilada foram observados nos estágios latentes das  

formas infectantes de Toxoplasma e Plasmodium, indicando que o controle da tradução via 

fosforilação desse fator atua na manutenção da dormência (ZHANG et al., 2013). Outros 

estudos ainda apontam um papel para a fosforilação de eIF2α no controle de crescimento 

celular e diferenciação (MORLEY et al., 2005; DA SILVA AUGUSTO et al., 2015). A 

importância dessas quinases e a fosforilação de eIF2α para o funcionamento adequado de 

resposta a condições celulares adversas foram demonstradas no trabalho de (SCHEUNER et 

al., 2001), o qual utilizou camundongos nocautes para proteínas quinases que fosforilam  

eIF2α ou com substituição da serina 51 de eIF2α por alanina. Os resultados mostraram que 

camundongos eIF2α (Ser51Ala) apresentaram inibição da tradução e perda da indução da 

transcrição em resposta ao estresse do retículo endoplasmático, e ainda, a redução da  

sobrevida sob estresse. Camundongos neonatos rapidamente morriam devido à hipoglicemia 

proveniente de defeito na via de gliconeogênese. Além disso, os embriões e neonatos  

exibiram um decréscimo  no conteúdo de insulina. Esses dados  implicam  que uma ou    mais 
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quinases de eIF2α são possivelmente importantes para o metabolismo de glicose e a função 

pancreática. 

A função de HRI como quinase de eIF2α foi identificada pela primeira vez durante um 

estudo usando reticulócitos que quando privados de heme apresentaram a tradução 

rapidamente interrompida, evento associado à fosforilação de eIF2α. Posteriormente, (HAN et 

al., 2001) mostraram que camundongos nocautes para HRI são deficientes em ferro, e 

continuam sintetizando globinas livres que acumulam em corpos Heinz (complexos de 

proteínas desnaturadas). Além disso, HRI também inibe a tradução em resposta a choque 

térmico e arsenito através de fosforilação de eIF2α, mas neste caso envolvendo espécies 

reativas de oxigênio e não o grupo heme (LU et al., 2001). 

A proteína quinase dependente de RNA, PKR (do inglês, RNA-dependent protein 

kinase), é ativada pela interação entre uma fita dupla de RNA e o domínio N-terminal de 

ligação a RNA (RBDs, RNA Bindind Domains) de PKR. Sua expressão basal nos diversos 

tipos celulares costuma ser baixa, mas é rapidamente induzida por interferons (IFNs). A 

função dessa quinase está comumente relacionada a infecção viral, atuando no controle da 

replicação do vírus; entretanto, muitos vírus subvertem essa barreira bloqueando ou 

defosforilando eIF2α. PKR ainda exibe função em diversas outras respostas, como ativação da 

cascata de proteínas quinases sob estresse (GOH et al., 2000), apoptose de macrófagos em 

resposta a bactérias, indução microbiana da óxido nítrico sintase (UETANI et al., 2000) e 

ativação de NF-κB, Nuclear Factor-kappa B) (DE LA CRUZ-HERRERA et al., 2014). 

PERK (PKR-Like Endoplasmic Reticulum Kinase) está envolvida na resposta a 

proteínas mal dobradas (UPR), visando manter a homeostase no retículo endoplasmático 

(PAVITT; RON, 2012). A ativação de UPR se dá pelo do acúmulo de proteínas não ou mal 

dobradas que acumulam no lúmen do retículo endoplasmático. Em resposta ao estresse no ER, 

a proteína BiP interage com outras proteínas no lúmen dessa organela, PERK se dimeriza 

resultando na sua ativação, o que leva a fosforilação de eIF2α. Então, a síntese de novas 

proteínas cujo destino seja o ER é inibida, o que possibilita uma atenuação no processamento. 

A inibição de eIF2/2B ocasiona o aumento da síntese de ATF4 (do inglês: Activating 

Transcription Factor 4) e de outros genes envolvidos na função do ER e controle redox como 

o fator pró-apoptótico CHOP (C/EBP Homologous Protein) (WEK et al., 2006). 

GCN2 é encontrada em organismos eucariotos inferiores a superiores, sendo ativada 

em condições de privação de aminoácidos (DEVER et al., 1992; SATTLEGGER et al., 2000; 
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KONRAD et al., 2014) e também em resposta a radiação UV (BACK et al., 2009). Durante a 

privação de aminoácidos, tRNA não carregados acumulam e ligam no domínio HisRS de 

Gcn2p levando a sua ativação (SATTLEGGER; HINNEBUSCH, 2000). No trabalho de 

(ZHANG et al., 2002) camundongos selvagens exibiram elevados níveis de tRNAhis não 

carregado aumentando a fosforilação de eIF2α, enquanto os nocautes para Gcn2 não exibiram 

esse perfil de fosforilação. Também foi demonstrado que os camundongos nocautes 

apresentam incapacidade de tolerância à privação de aminoácido. 

 
 

 
Figura 5. Quinases de fosforilam eIF2α de mamíferos. Proteínas quinases PKR, PEK, GCN2 e HRI são ativadas 
em diferentes condições de estresse. PKR (protein kinase RNA activated) por infecção viral. PEK/PERK  
(Protein Kinase RNA-like endoplasmic reticulum kinase) é ativada pelo acúmulo de proteínas mal dobradas no 
lúmen do retículo endoplasmático. GCN2 (general control non-derepressible 2) por privação de aminoácidos e 
radiação ultravioleta (UV). HRI (heme-regulated eIF2α kinase) por deficiência de heme e estresse oxidativo. 
Modificada de (WEK et al., 2006). 
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1.4 Proteínas quinases de Plasmodium 
 
 

A fosforilação de proteínas é um dos principais processos bioquímicos para a 

transmissão de sinal em eucariotos. As proteínas quinases são as enzimas responsáveis pela 

transferência do grupamento fosfato do ATP (adenosina trifosfato) para resíduos 

aminoacídicos específicos em suas proteínas alvos. A incorporação desse grupamento gera 

mudanças relevantes na atividade enzimática, estabilidade, interação com outras proteínas e 

até mesmo na localização subcelular. Quinases são relevantes para sinalização celular e 

coordenação de funções celulares complexas como proliferação, diferenciação nas células 

eucarióticas (SEGER et al., 1995; DOERIG et al., 2008) e em vias metabólicas, cujo 

funcionamento anormal pode ocasionar diversas doenças (LIM et al., 2012). As múltiplas 

funções e importância das proteínas quinases podem ser também indicadas pelo fato de cerca 

de 2% do genoma humano codificar proteínas quinases (DOERIG et al., 2008) e pela  

presença de mais de cinquenta famílias diferentes de proteínas quinases conservadas em 

leveduras, invertebrados e mamíferos. 

Além de coordenar diversas funções celulares, os eventos de fosforilação funcionam 

como uma sinalização extremamente veloz, e o processo pode ser revertido rapidamente por 

proteínas do tipo fosfatase. Essa flexibilidade vem sendo objeto de muitos estudos com 

propósito de elucidar possíveis mecanismos para intervenção na progressão de doenças e 

desenvolvimento de fármacos e novas terapias. Atualmente existem 30 inibidores de quinases 

aprovados pela FDA (do inglês: Food Drug Adminstration), sendo que muitos desses são 

destinados ao tratamento de câncer (JANNE et al., 2009). Algumas dessas drogas já são 

amplamente usadas, como é o caso do mesilato de imatibe, inibidor da atividade constitutiva 

da tirosina quinase BCR/ABL em leucemia mielóide crônica (TRELA et al., 2014), que em 

2008 foi incluído na lista de medicamentos fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do 

Brasil. 

As proteínas quinases de eucariotos estão organizadas em sete grupos de acordo com 

sua função: (i) CK1 (casein kinase); (ii) CMGC (CDK [cyclin-dependent kinase], MAPK 

[mitogen-activated protein kinase], GSK3 [glycogen synthase kinase 3] e CLKs [CDK-like 

kinases]); (iii) TKL (tyrosine-kinase-like); (iv) AGC (PKA [cyclic-adenosine- 

monophosphate-dependent protein kinase], PKG [cyclic-guanosine-monophosphate- 

dependent   protein   kinase],   PKC   [protein   kinase   C]   e   outras   proteínas);   (v) CamK 
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(calcium/calmodulin-dependent kinases); (vi) STE (PKs atuam como reguladores de 

MAPKs); (vii) TyrK (tyrosine kinases). 

O quinoma de P. falciparum é relativamente pequeno se comparado ao dos metazoas, 

apresentando entre 84 (WARD et al., 2004) a 99 proteínas quinases (ANAMIKA et al., 2005), 

dependendo dos critérios aplicados para incluir sequências limite. Embora o agente etiológico 

da malária (filo Apicomplexa) esteja evolutivamente bem distante dos eucariotos mais 

complexos, seu quinoma compartilha aproximadamente 90 membros (ANAMIKA et al.,  

2005) classificados em AGC (PKA, PKG e PKC), CaMK (Calcium/Calmodulin dependent 

Kinases), CK1 (Casein Kinase 1), CMGC (CDK, MAPK, GSK3, CLKs) e TKL (Tyrosine- 

kinase-like), encontrados também em leveduras, plantas e mamíferos, certificando a 

ancestralidade (TALEVICH et al., 2012). Entretanto, outras quinases de Plasmodium 

falciparum mostram muitas divergências dos demais eucariotos (WARD et al., 2004). A 

participação de proteínas quinases em processos vitais de Plasmodium (KOYAMA et al., 

2009) e a ausência de homologia com as de humanos corroboram o desenvolvimento de novas 

drogas contra essa patologia (DOERIG et al., 2009). Ponto que tem despertado interesse de 

indústrias farmacêuticas no desenvolvimento de inibidores de proteínas quinases relacionadas 

ao processo de invasão e desenvolvimento intraeritrocitico (GARCIA et al., 1996). 
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Figura 6. Representação de 91 proteínas quinases presentes no quinoma de Plasmodium falciparum. As famílias 
são mostradas nos clusters ACG, STE, CK1, TKL, NEK, PEK, FIKK, CMGC, CAMK. Em roxo quinase de 
Plasmodium bergheii. Modificado de (TALEVICH et al., 2012). 

 
 

As proteínas quinases são ainda classificadas segundo o resíduo aminoacídico de 

destino do grupamento fosfato - serina, treonina e tirosina quinase (KAPPES et al., 1999) -, 

além da organização em subgrupos e famílias de acordo com função conforme supracitados. 

Embora alguns estudos afirmem a ausência de tirosina quinase em P. falciparum (WARD et 

al., 2004), outros apontam a participação de tirosinas quinases nas vias das MAP3K (ABDI et 

al., 2010; SOLYAKOV et al., 2011) e também em Toxoplasma gondii, cujos aspectos 

biológicos  apresentam  alto grau de homologia  com  P. falciparum  (TREECK et  al., 2011). 
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Neste mesmo trabalho, Treeck e colaboradores descrevem que somente 0,51% dos eventos de 

fosforilação envolvem tirosinas quinases, e o restante envolve resíduos de serina e treonina. 

Um posterior estudo - analisando a expressão de transcritos com atividade de quinase no ciclo 

intraeritrocítico de P. falciparum - mostra a predominância de sítios de serina frente à treonina 

(PEASE et al., 2013), conforme indicado na figura 7. 

 
 

 
Figura 7. Sítios de fosforilação por serina, treonina e tirosina quinases em P. falciparum. Resíduos de serina 
representados em roxo, treonina em azul e tirosina em amarelo. Modificado de (PEASE et al., 2013). 

 
 

A maioria das quinases de P. falciparum é classificada em grupos já bem 

caracterizados em mamíferos como: (i) uma CK1; (ii) 4 membros da família NIMA/NEK 

(Never in Mitosis gene A – envolvidas na regulação do ciclo celular, tal como replicação do 

centrossomo); (iii) cinco quinases do grupo AGC (incluindo homólogos a PKA, PKB, PKG, 

mas não a PKC); (iv) diversos genes codificando membros de CamK, que compreendem 

membros de quinase cálcio dependentes (CDPKs) uma família de enzimas caracterizadas por 

um domínio de quinases acrescido de domínio semelhante ao de calmodulina, restrito a  

plantas e alveolados (ciliados, apicomplexos e dinoflagelados); (v) Dezoito enzimas do grupo 

das CMGC, que inclui as MAPK (proteínas quinases ativadas por mitógenos - cruciais para 

transdução de sinais extra e intracelular - elementos efetores para controle do ciclo celular e 

fator  de  transcrição),  CDKs  (quinases  dependente  de  ciclinas),  GSK3  (glicogênio sintase 
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quinase) e CDK-like (quinases dependentes de cliclina) (KAPPES et al., 1999) importante 

para o metabolismo de RNA (DOERIG et al., 2008). GSK3 atua em inúmeros processos 

incluindo proliferação celular, migração, apoptose e no caso do Plasmodium, no 

desenvolvimento intraeritrocítico do parasita. 

Foram identificadas seis CDKs em P. falciparum cujas funções estão ligadas à 

regulação do ciclo celular (DOERIG et al., 2002). Os inibidores de CDKs (CDI) inibem a 

resposta de CDK em condições de estresse de ambiente e dano ao DNA, entretanto, em P. 

falciparum não foi observado a presença dessas quinases. Por outro lado, foi verificado que 

PfCDKs são capazes de inibir as CDKs de mamíferos (LI, Z. et al., 2001); foram identificadas 

três, sendo elas: PfPK5, Pfmrk e Pfcrk1. Tanto a localização intracelular quanto o momento 

em que a PfPK5 é expressa sugerem uma atividade relacionada à regulação da divisão nuclear 

(HOLTON et al., 2003). As evidências sugerem a participação de Pfmrk (predominante em 

gametócitos) na diferenciação de parasitas em estágios sexuados (GEYER et al., 2009; LI, Z. 

et al., 2001). Já a Pfcrk1 é regulada pós-transcricionalmente, como sugerido pelo acúmulo de 

mRNA em gametócitos (DOERIG et al., 1995). 

Quinases do tipo MAPK (proteínas quinases ativadas por mitógenos) atuam regulando 

a proliferação celular, a diferenciação em resposta a estímulos e ainda a parada do  

crescimento celular e a apoptose. Em P. falciparum são identificadas duas proteínas 

semelhantes a MAPK: Pfmap-1 e Pfmap-2; a primeira quando inativada não causa qualquer 

dano ao desenvolvimento do parasita; entretanto, há um aumento da atividade de Pfmap-2. 

Estes resultados demonstram que na ausência de uma quinase a outra pode assumir as funções 

da outra (DORIN-SEMBLAT et al., 2008). Além disso, a Pfmap-2 foi reportada como 

proteína essencial para a o ciclo assexuado de parasitas P. falciparum, todavia, em estudos 

com P. berghei, Pbmap-2 mostrou-se não essencial para o desenvolvimento do ciclo  

assexuado e gametocitogênese, sendo somente necessária para o processo de gametogênese  

no mosquito vetor e exflagelação dos microgametófitos (DORIN-SEMBLAT et al., 2007). 

O grupo das CKs (caseína quinases) compreende CK1 e CK2: a primeira exibe 

capacidade de fosforilação para diversas proteínas do parasita (BARIK et al., 1997) e também 

atua no transporte de vesículas desempenhado por proteínas do grupo Rab-GTPsases, sendo 

uma proteína efetora de Rab (RACHED et al., 2012); CK2 é uma serina-treonina quinase com 

múltiplos   substratos   e   funções,   atuando   em   diversos   processos   importantes     como 
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diferenciação, proliferação, apoptose, resposta a estresse, dano ao DNA e ritmo circadiano 

(DASTIDAR et al., 2012; GRACIOTTI et al., 2014; HOLLAND et al., 2009). 

As CamKs (calmodulina quinases) são representadas por treze quinases em P. 

falciparum (WARD et al., 2004). Essas proteínas são caracterizadas pela presença de dois 

domínios funcionais, um catalítico de proteína quinase e outro de regulação por meio de 

ligação a cálcio, podendo ser ativada diretamente, sem a necessidade da calmodulina como 

mediadora (KAPPES et al., 1999). As quinases dependentes de cálcio (CDPKs) constituem  

um importante grupo de quinases para o parasita da malária e outros organismos (HARPER; 

HARMON, 2005). Dessas, a PfCDPK1 é indispensável para a invasão de eritrócitos, 

mobilidade do parasita e citocinese, e é expressa durante a esquizogonia do ciclo 

intraeritrocítico e esporogonia no mosquito. A proteína PfCDPK1 é descrita como essencial 

para que se complete o ciclo assexuado de P. falciparum, dado que o tratamento com inibidor 

de PfCDPK1 (purfalcamina) bloqueia o ciclo celular no estágio de esquizontes (KATO et al., 

2008). Já a PfCDPK3 é uma proteína essencial para o ciclo sexuado do parasita, pois o  

nocaute do gene que codifica esta proteína reduz em duas vezes a habilidade do oocineto em 

infectar o intestino do mosquito (ISHINO et al., 2006). A CDPK4 atua na exflagelação do 

gametócito masculino em resposta ao aumento de cálcio induzido pelo ácido xanturênico no 

hospedeiro invertebrado (BILLKER et al., 2004). PfPK2 é expressa de forma estágio- 

específica, localizada principalmente na membrana celular do parasita (ZHAO et al., 1992) e 

sua atividade depende de cálcio e calmodulina. Essa quinase apresenta homologia  com  

CamK, PKA e PKC, pertencendo, então, tanto ao grupo das CaMK quanto ao das AGC. 

O grupo das proteínas AGC inclui a família das quinases com atividade dependente de 

nucleotídeos cíclicos, como cAMP e cGMP, ambas moléculas que atuam como sinalizadores 

intracelular na comunicação celular. Em Plasmodium falciparum, cAMP e cGMP podem 

regular diversas funções, como quimiotaxia e formação de zigoto (HASTE et al., 2012). 

PfPKA, PfPKG e PfPKB, pertencentes ao grupo AGC, foram investigadas (DORIN- 

SEMBLAT et al., 2008; WARD et al., 2004) e à PfPKA atribuiu-se o papel essencial para a 

multiplicação de parasitas no ciclo assexuado, visto que o inibidor desta quinase impede 

também o desenvolvimento de formas intraeritrocíticas de P. falciparum (SYIN et al., 2001). 

A PKG (proteína quinase dependente de cGMP) de Apicomplexa é notavelmente diferente  

das encontradas em células de mamíferos e aves por possuir um terceiro sítio de ligação de 

nucleotídeos, o qual contribui para a cinética de ativação do nucleotídeo (DIAZ et al.,   2006). 
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A PKB de mamíferos é regulada por fosfatidil-inositol trifosfato (PIP3) gerado a partir da 

atividade da enzima fosfatidil-inositol-3-quinase (PI3K), onde o fosfatidil-inositol interage 

com o domínio de homologia à plecstrina (PH) de PKB. A PfPKB não possui o domínio de 

homologia à plecstrina e sua ativação ocorre via cálcio-calmodulina (VAID et al., 2008),   

PI3K é exportada para a hemácia (evidenciando sua importância no tráfico de hemoglobina) 

(VAID et al., 2010). A fosfolipase C (PLC) é uma reguladora desta via, uma vez que promove 

a formação de IP3, que por sua vez, liga-se a receptores do retículo endoplasmático e atua na 

liberação de cálcio desta organela (ALVES et al., 2011). Além da função química, PfPKB 

também atua no complexo motor de actina-miosina, o glideossomo, utilizado por organismos 

como P. falciparum e T. gondii. Esses parasitas precisam desse complexo para invadir células 

hospedeiras; por movimentação do tipo gliding que antecede a formação das junções celulares 

(tight junctions) e garantem uma infecção eficiente pelo patógeno (THOMAS et al., 2012). 

As TKLs (tyrosine-like-kinase) são bem caracterizadas em plantas, insetos e 

mamíferos, e estão relacionadas às vias de sinalização em defesa a patógenos bem como 

produção de fatores pró-inflamatórios. Em plantas são chamados de RLKs (do inglês: 

receptor like kinase), em mamíferos como IRAKs (IL-1 receptor associated kinase) e em 

Drosophila melanogaster conhecidos como “Pelle Kinase” (ABDI et al., 2013). PfTKL2, um 

membro dessa família, é expressa exclusivamente nos estágios assexuados, sendo exportada 

para o eritrócito do hospedeiro. Acredita-se que uma das funções inclua um papel 

imunomodulador para promover a sobrevivência do parasita no hospedeiro humano. 

Enzimas NIMA/NEK (never in mitosis Aspergillus) foram identificadas pela primeira 

vez no fungo filamentoso Aspergillus nidulans como uma serina-treonina quinase 

independente de ciclina necessária para entrar em mitose. A superexpressão de NIMA resulta 

na entrada prematura da célula em mitose, com condensação de cromatina e formação de fuso 

mitótico anormal. Muitos eucariotos exibem proteínas com grande homologia à NIMA, sendo 

que em mamíferos são representadas como Nek1, Nek2, Nek3 e Stk2 (DORIN et al., 2001). 

As NEKs atuam na divisão celular eucariótica e possuem comprovada importância na 

meiose do parasita causador da malária. Estas proteínas quinases atuam na regulação da 

replicação de DNA, bem como do bloqueio no desenvolvimento de oocinetos (REININGER  

et al., 2009). Pfnek-1, a NIMA-related kinase de Plasmodium falciparum, é expressa tanto na 

fase assexuada como na sexuada, e exibe propriedades bioquímicas que sugerem 

envolvimento na regulação de MAPK (REININGER et al., 2012). Já as demais quinases dessa 
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família são expressas predominantemente em gametócitos. Pfnek-2 e Pfnek-4 são essenciais 

para a replicação do genoma pré-meiose no zigoto e formação do oocineto no mosquito 

(CARVALHO et al., 2013). 

Algumas quinases de P. falciparum não estão organizadas em nenhum grupo já 

estabelecido para ePK (eucaryotic Protein Kinase) (TEWARI et al., 2010), formando, 

portanto, a família de quinases orfãs (Orphan Kinases ou OPK). Uma dessas quinases órfãs é 

a PfPK, que exibe elevada homologia da porção C-terminal com MEK3/6 e N-terminal com a 

proteína quinase A de fungos.Desse grupo a PfPK7 é uma quinase do genoma de P. 

falciparum com atuação no ciclo sexuado e assexuado do parasita (DORIN-SEMBLAT et al., 

2008). Também foi demonstrado o envolvimento de PfPK7 na sinalização promovida por 

melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) (HOTTA et al., 2000). Koyama e colaboradores 

(2012) demonstraram que parasitas P. falciparum nocauteado para o gene de PfPK7 tem 

menor liberação de Ca2+ intracelular induzido por melatonina quando comparado a parasitas 

selvagens. Em adição, parasitas nocautes na presença de melatonina não tiveram o ciclo 

intraeritrocitico modulado (KOYAMA et al., 2012). Por outro lado, quando houve  a 

reinserção do gene em parasitas nocautes através de expressão epissomal, a capacidade da 

melatonina em modular o ciclo de vida foi restabelecida. Estes resultados são indícios da 

importância dos eventos de fosforilação para a proliferação e ciclo de vida do parasita. 

A figura 8 representa esquematicamente proteínas quinases de Plasmodium spp. com 

atividade de autofosforilação ou ativadas upstream na cascata de sinalização. A fosforilação 

de poteínas quinases tem sido observada na alça de ativação (dentro do domínio catalítico), no 

resíduo de tirosina na alça de ativação, no domínio catalítico (porém fora da alça de ativação), 

em uma sequência sem domínio catalítico, na porção carboxi e amino terminal fora do 

domínio catalítico e na subunidade regulatória. 
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Figura 8. Proteínas quinases segundo os sítios de fosforilação. Modificado (DOERIG et al., 2015) 
 
 

Em resposta a condições celulares adversas, as serina-treonina quinases PERK, GCN2, 

HRI e PKR fosforilam a serina na posição 51 da subunidade α do fator de iniciação eIF2 para 

inibir a síntese de proteínas (PROUD, 2005). Sabemos que o genoma de P. falciparum 

codifica pouco menos de 100 proteínas quinases, e somente três dessas quinases exibem 

capacidade de promover a transferência do grupamento fosfato para eIF2α, denominadas 

PfeIKs (Plasmodium falciparum eucaryotic Initiation factor Kinases): PfeIK1 

(PF3D7_1444500), PfeIK2 (PF3D7_0107600) e PK4 (PF3D7_0628200) (WARD et al.,  

2004). 

PfeIK1 e PfPK4 são mais expressas na fase assexuada nos eritrócitos, enquanto  

PfeIK2 é predominantemente expressa na glândula salivar do mosquito (ZHANG et  al.,  

2010). A deleção dos genes que codificam PfeIK1 e PfeIK2 não é deletéria para o 

desenvolvimento do parasita nos eritrócitos do hospedeiro vertebrado. Com relação à função, 

PfeIK1 exibe características similares a GCN2, regulando a resposta a privação de 

aminoácidos (FENNELL et al., 2009; TALEVICH et al., 2011). 

PfeIK2 é a única quinase do tipo treonina que fosforila eIF2α em P. falciparum. Essa 

quinase atua no controle da latência dos esporozoítos na glândula salivar do anofelino: assim 

que ocorre a inoculação na derme do hospedeiro vertebrado P-eIF2α é defosforilada 

permitindo a continuidade do ciclo (FENNELL et al., 2009). A repressão da tradução é  então 
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atenuada, o que permite o desenvolvimento dos esporozoítos em estágios  infectantes  do 

fígado (ZHANG et al., 2010). Foi ainda demonstrado que parasitas nocaute da quinase PfeIK2 

transformam-se prematuramente em formas que infectam o fígado, e perdem sua infectividade 

neste órgão. Isto sugere a correlação entre a transformação e a mudança no programa de 

expressão proteica controlado pela fosforilação de eIF2α nesta fase do ciclo de vida de 

Plasmodium (ZHANG et al., 2010). A figura 9 representa funções de proteínas quinases de 

Plasmodium durante o ciclo de vida de parasitas causadores da malária. O uso de genética 

reversa revelou o papel de PbCDPK6 e PfeIK2 na infectividade de esporozoítos (LI, J. L. et 

al., 2001; ZHANG et al., 2010), e PfPK7, Pfmap-2, PfCPK1 e PfPKG na esquizogonia 

(DORIN-SEMBLAT  et  al.,  2007;  DORIN-SEMBLAT  et  al.,  2008;  KATO  et  al.,  2008; 

MCROBERT et al., 2008), sendo que PfPKG ainda atua na gametogênese masculina assim 

como Pbmap-2 (KHAN et al., 2005; RANGARAJAN et al., 2005; TEWARI et al., 2005) e 

PfPK7 no desenvolvimento do oocisto. 

 

Figura 9. Proteínas quinases de Plasmodium: funções e localizações já descritas. PK7 de P. falciparum (Pf) está 
envolvida no processo de maturação do oocisto. CDPK3 de P. berghei (Pb) promove a migração do oocineto. 
Para a gametogênese estão envolvidas as quinases: PbCDPK4, Pbmap-2, PfPKG. No processo de esquizogonia 
no ciclo intraeritrocítico as quinases: Pfmap-2, PfCPK1, PfPK7, PfPKG. Relacionado a latência  (infectividade) 



37 
 

 
 
 

dos esporozoítos as quinases CDPK6 de P. berghei e a eIK2 de P. falciparum. Modificado de (DOERIG et al., 
2008). 

 

PK4 é transcrita na fase intraeritrocítica, mas sua função ainda não é conhecida. Sabe- 

se da sua participação em processos cruciais para o desenvolvimento dentro da hemácia, pois 

estudos realizados com parasitas P. berghei (ZHANG et al., 2010) e P. falciparum 

(SOLYAKOV et al., 2011) observaram que a inativação de PK4 comprometeu a viabilidade 

do parasita. 

As quinases atuam no controle de expressão de proteínas, sendo importantes na 

regulação do ciclo celular de qualquer organismo. E sob condições adversas devem sinalizar 

para uma resposta frente à situação, sendo que esse ajuste fino da homeostase garante a 

capacidade de sobrevivência dos seres vivos. Ainda referente a condições de estresse, o termo 

apresenta-se como uma grande perturbação do sistema, entretanto devemos observar como, 

por exemplo, no caso do Plasmodium – apresenta fases distintas e duplo hospedeiro - que a 

transição de um organismo para outro ou entre compartimentos gera uma perturbação, sendo 

considerada uma condição de estresse fisiológico. Assim, modificações proteicas como 

fosforilação, acetilação, metilação e lipidação podem ser os compontes-chave da biologia do 

parasita e patogenicidade (DOERIG et al., 2015). 

São notáveis as estruturas que controlam a dinâmica de RNAs após sua síntese, como 

grânulos de estresse (GE) e corpos de processamento (CP). GE são importantes para a 

tradução de proteínas, e têm nos fatores de iniciação (eIFs) e PABP (poli-(A) binding protein) 

seus componentes principais. CP estão relacionados à degradação de mRNAs, controlando a 

tradução de proteínas. No contexto da infecção por organismos patogênicos, níveis e 

localização dos RNAs mensageiros (mRNAs) ao longo de todo seu ciclo de vida devem ser 

regulados por estes parasitas a fim de garantir que suas necessidades bioquímicas e celulares 

sejam adequadamente supridas (CHERRY; ANANVORANICH, 2014). 

Pease e colaboradores demonstraram, usando múltiplas técnicas de proteômica, que a 

expressão transiente e constitutiva de algumas proteínas controla de forma precisa a relação  

do parasita com a célula hospedeira (PEASE et al., 2013). Mecanismos correlatos do controle 

da expressão de proteínas nos estágios de vida celular também vêm sendo estudados em outro 

parasita Apicomplexa, o Toxoplasma. Sabe-se que a transição de estágio de taquizoítas, que 

apresentam metabolismo acelerado, para bradizoítas, de taxas lentas, ocorre em resposta ao 

estresse induzido pela resposta imunológica do hospedeiro. Alguns estudos sugerem que o 

envolvimento de quinases de fatores de iniciação, bem como de proteínas de choque   térmico 
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(HSPs – heat shock proteins) desempenhem papel importante tanto na transição bradizoítas- 

taquizoítas quanto na transição inversa. Desta forma, há evidências de que as diferenças de 

expressão proteica nos dois estágios de T. gondii, bem como a própria existência dos dois 

estágios, podem ser entendidas sob controle da regulação desempenhada pelas quinases dos 

fatores de iniciação (WEISS; KIM, 2000). 

Com base nas observações dos estudos (FENNELL et al., 2009; SULLIVAN et al., 

2004; ZHANG et al., 2012) foi proposto o modelo representado na figura 10. Essas 

observações nos conduzem a acreditar que a percepção de um estresse ao ambiente celular 

ative a PfeIK1 que rapidamente fosforila eIF2α de P. falciparum podendo promover dois tipos 

de respostas: bloqueio da síntese proteica e mudança da expressão dos genes a serem 

traduzidos. Os mecanismos pelos quais a fosforilação do resíduo serina 51 bem como o 

timming, distribuição ao longo do ciclo intraeritrocítico, localização subcelular, interação com 

outras proteínas e funções suplementares ainda não foram descritos. No presente trabalho 

buscamos elucidar um pouco mais sobre a função dessa quinase de P. falciparum, PfeIK1. 
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Figura 10. Quinases de P. falciparum, PfeIK2 e PK4, regulam o ciclo do parasita através da fosforilação de 
eIF2α. Para eIK1 ainda não foi determinado o estágio de atuação no ciclo intraeritrocítico. As quinases  
fosforilam eIF2α, que nessa situação sinaliza para parada de síntese da proteica. Modificado de (ZHANG et al., 
2013). 

 
 
 
 

1.5 Receptores Serpentinos 
 
 

Os receptores serpentinos são conhecidos por diversos nomes como: receptores 

transmembrana heptahélicos, sete domínios e receptores acoplados a proteína G (GPCRs), e 

constituem uma ampla família de receptores de percepção de sinais celulares externos que 

ativam mecanismos de transdução para o meio interno (LIN, 2013). Atuam em resposta a 
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estímulos como luz, prótons, feromônios, hormônios, neurotransmissores, aminoácidos, 

odores, aminoácidos, nucleotídeos, proteínas, peptídeos, esteroides, lipídeos e íons, ou seja, 

são sensibilizados pelos mais diversos tipos de moléculas (HALL et al., 1999). 

Os receptores serpentinos são assim chamados devido a sua conformação estrutural, 

pois atravessam a membrana sete vezes (TRZASKOWSKI et al., 2012). Eram atribuídos 

somente a eucariotos (KING et al., 2003), entretanto já foi mostrada a ocorrência desses 

receptores em organismos filogeneticamente distantes como bactérias, fungos, plantas e 

metazoários (DE MENDOZA et al., 2014). 

GPCRs receberam atenção especial em 2012, quando Robert Lefkowits e Brian 

Kobilka foram laureados com o Nobel de Química por mostrarem a existência física de 

receptores adrenérgicos acoplados com a adenilato ciclase. Em humanos, os GPCRs tem 

especial atenção, pois são alvos para numerosos fármacos e estima-se que 30 a 60% dos 

agentes terapêuticos atuem em receptores serpentinos (VENKATAKRISHNAN et al., 2013). 

Muitos GPCRs também exibem atividade constitutiva independente de agonista, 

sugerindo que estes podem adotar uma conformação espontaneamente ativa (GETHER, 2000; 

LEFKOWITZ et al., 1993; LEVOYE et al., 2006). 

A função de sinalização dos GPCRs se dá com o acoplamento do receptor ativado a 

proteína G heterotrimérica (MOREIRA, 2014), composta pelas subunidades Gα, Gβ e Gγ 

(figura 11). Ao se ligar ao receptor, a proteína G promove a troca de GDP por GTP. Gα-GTP 

dissocia-se deixando as subunidades GβGγ ativas (MOREIRA, 2014). A subunidade Gα ainda 

é dividida em quatro famílias: Gαs, Gαi, Gαq, Gα12; e cada uma delas ativa diferentes efetores 

downstream. A Gαs estimula adenilato ciclase, aumentando a concentração de cAMP, 

enquanto Gαi inibe adenilato ciclase, sinalizando o processo inverso. A Gαq liga-se a PLCβ1, 

ativando e induzindo a formação de diacilglicerol (DAG) e inositol-trifosfato. GβGγ podem 

ativar alguns tipos de PLCs, canais iônicos e quinases de lipídeos. GβGγ, Gαq e Gα12 podem 

também controlar outras moléculas trasndutoras de sinais, como as proteínas monoméricas 

ligantes de GTP das famílias Ras e Rho e proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK). 

O resultado dessa sinalização integrada promovida por proteínas G é o controle de diversas 

funções celulares como proliferação, diferenciação, migração e degradação da matriz 

extracelular (DORSAM; GUTKIND, 2007). 
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Figura 11. Mecanismo de sinalização desencadeado pela ativação de GPCR. Este é ativado pela ligação do 
agonista a partir do meio extracelular, e através da troca de GDP por GTP da proteína G heterotrimérica ocorre a 
transmissão do sinal, neste caso por meio da formação de adenilato ciclase. Fonte: adaptado de Takeshi 
Kawabata (pbdj.org) 

 
 

GPCRs representam um importante componente molecular na interface parasita- 

hospedeiro em diferentes parasitas, o hospedeiro utiliza, por exemplo, a sinalização mediada 

por GPCRs para ativar o sistema imunológico em resposta à infecção (BESTEBROER et al., 

2010). Moléculas dos parasitas são reconhecidas pelo hospedeiro por meio da sua ligação a 

GPCRs expressos na membrana do leucócito, o que facilitaria o processo fagocítico, mas os 

parasitas desenvolveram mecanismo para não serem percebidos, como produção de moléculas 

de atração de leucócitos ou de substâncias que bloqueiam os receptores (BESTEBROER et  

al., 2010). 

Estudos investigando o papel de serotonina (precursor da melatonina) em parasitas do 

gênero Schistossoma revelaram que o receptor de serotonina de Schistosoma mansoni  

pertence à superfamília dos GPCRs (PATOCKA et al., 2014) e o estudo evidenciou a 

importância da atividade do GPCR para a movimentação do parasita, pois parasitas knocked 

down tiveram sua capacidade motriz reduzida, sugerindo a importância da percepção do sinal 

de serotonina para regulação das funções celulares. 

Em 2008, Madeira e colaboradores identificaram através de abordagem estrutural e 

ferramentas de bioinformática, quatro hipotéticos GPCRs de melatonina em Plasmodium 

falciparum: PfSR1, PfSR10, PfSR12 e PfSR25. Seus homólogos também foram encontrados 

em outras cinco espécies: P. knowlesi, P. vivax, P. chabaudi, P. yoeli, P. berghei (MADEIRA 
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et al., 2008). Os receptores encontrados divergem totalmente entre si, sendo que três deles são 

Plasmodium-específicos e apenas PfSR10 apresentou homólogos em outros organismos 

eucariotos, mostrando-se o mais forte candidato a ser classificado como GPCRs, uma vez que 

possui o domínio conservado “lung seven-transmembrane receptor”. Porém, até o presente 

momento não foi identificado no genoma de P. falciparum nenhuma sequência para proteína 

G, levantando a questão se todos estes receptores têm ligantes ou se algum deles age através 

da interação com outras proteínas. 

Dados não publicados do laboratório indicam que PfSR25 está expressa no ciclo 

intraeritrocítico atuando como um sensor de cátion passível de modulação por cálcio. 

 
 
1.6 Sinalização celular em Plasmodium 

 
 

A melatonina é produzida por diversos animais e plantas (CANIATO et al., 2003) 

presente também em protistas (WANG; WANG, 2006). Secretado principalmente pela 

glândula pineal de vertebrados, o composto participa na organização temporal dos ritmos 

biológicos e atua como mediador do ciclo claro/escuro ambiental e processos regulatórios 

fisiológicos, incluindo regulação endócrina da reprodução, regulação dos ciclos de atividade- 

repouso e sono/vigília assim como regulação do sistema imunológico, entre outros  

(MACCHI; BRUCE, 2004; REITER et al., 2010). 

Em humanos, além da função relacionada ao sono também atua como antioxidante, no 

processo de recuperação de células epiteliais expostas a radiação UV, e provavelmente surgiu 

como uma solução para a célula detoxificar espécies reativas de oxigênio (CHAKRAVARTY; 

RIZVI, 2012). 

A liberação da melatonina e o ciclo de vida de diversas espécies de Plasmodium 

apresentam ciclo circadiano. Essa observação data de meados do século XX, entretanto, no 

passado, visto pelos relatos de Hipócrates no século IVa.C., a manifestação clínica da malária 

já era descrita por quadros febris repetidos a cada dois dias. Hoje sabemos que a periodicidade 

deste ciclo está diretamente associada à liberação simultânea de milhares de merozoítos, 

devido à alta sincronia do estágio intraeritrocítico, na corrente sanguínea após a ruptura das 

hemácias do parasita (GARCIA et al., 2001). 

Boyd demonstrou, em 1929, que ao se inverter o ciclo claro-escuro do hospedeiro, 

inverte-se também o horário de liberação de merozoítos na corrente sanguínea. Ainda nessa 
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época observaram a sincronia na produção de gametócitos (fenômeno Hawkins) de diferentes 

espécies de Plasmodium, acreditava-se que a alimentação era responsável por essa sincronia, 

entretanto os mosquitos se alimentavam em diferentes horários em hospedeiros vertebrados 

infectados (GAMBRELL, 1937; SHAH, 1934). 

Em 1976, Trager e colaboradores demonstraram que a sincronia dos estágios de 

desenvolvimento dos parasitas é perdida em cultura, sugerindo que fatores oriundos do 

hospedeiro seriam os responsáveis pelo processo de sincronização (TRAGER; JENSEN, 

1976). Ao remover a glândula pineal do hospedeiro houve dessincronização do parasita 

(ARNOLD et al., 1969), e camundongos pinealectomizados tiveram a sincronização dos 

parasitas reestabelecida com a administração de melatonina (HOTTA et al., 2000). 

Interessantemente, derivados do triptofano (triptamina, N-acetilserotonina e serotonina) 

também são capazes de promover sincronização in vitro de P. falciparum (BERALDO; 

GARCIA, 2005). 

Sabe-se que em vertebrados, receptores de melatonina são do tipo sete domínios 

transmembranas (SINGH et al., 2014) e de acordo com a visão clássica de sinalização por 

receptores serpentinos, a proteína G atua ativando efetores como adenilato ciclase, fosfolipase 

C e canais iônicos levando à transmissão do sinal externo (HENG et al., 2013). A figura 12 

representa esquematicamente a ação da melatonina na sincronização do ciclo intraeritrocítico, 

o composto luzindol (um antagonista dos receptores de melatonina) inibe o efeito de 

sincronização causado pela melatonina. 
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Figura 12. Sincronização dos estágios intraeritrocítico por melatonina. A adição de melatonina leva os parasitas 
para estágios mais tardios do ciclo intraeritrocítico. Luzindol bloqueia a sincronização promovida pelo  
composto. Modificado de (BAGNARESI et al., 2012). 

 

O cálcio (Ca2+) é o íon mais abundante no corpo humano, especialmente armazenado 

nos ossos na forma de compostos como o carbonato de cálcio. Além disto, possui diversos 

papéis centrais em processos bioquímicos e de sinalização celular (KREBS et al., 2015), 

atuando como mediador intracelular, mensageiro secundário, e também no controle de 

algumas enzimas quinases, interferindo nos processos de transcrição, ativação de genes e 

apoptose (BERRIDGE et al., 2003; BUDU; GARCIA, 2012). 

O Ca2+ é um sinalizador intracelular extremamente versátil com capacidade de atuação 

em milissegundos, como ocorre na exocitose de vesículas sinápticas, ou ao longo de horas, 

como no caso da regulação da expressão gênica (BERRIDGE et al., 2003). Ca2+ também 

desempenha importante papel para parasitas do filo Apicomplexa, atuando em funções como 

mobilidade celular, secreção de micronemas, egressão da célula hospedeira (LOURIDO; 

MORENO, 2015). Os parasitas P. falciparum utilizam Ca2+ extracelular no processo de 

invasão dos eritrócitos (JOHNSON et al., 1980), e a depleção desse íon impede a maturação 

do ciclo intracelular em cultura (GAZARINI et al., 2003). 

Os parasitas da malária, assim como qualquer outra célula eucariótica, mantêm uma 

baixa concentração citoplasmática de cálcio (GARCIA, 1999). Na fase intraeritrocítica o 

parasita é separado do meio externo (que contém concentrações milimolar de Ca2+) pela 

membrana do vacúolo parasitóforo, pelo citosol e pela membrana  da  hemácia (GAZARINI  

et al., 2003). 

Em P. falciparum foi demonstrado a existência do vacúolo parasitóforo rico em Ca2+ 

que é formado durante a invasão e pode resultar da inversão da bomba de Ca2+ da membrana 

plasmática do eritrócito, que ao fazer parte da membrana do vacúolo parasitóforo (MVP), 

bombeie Ca2+ para o interior do vacúolo parasitóforo (GAZARINI et al., 2003). 

Diversos trabalhos mostraram a existência de dois compartimentos distintos de 

estoques de Ca2+ em Plasmodium (BIAGINI et al., 2003; LOURIDO; MORENO, 2015; 

VAROTTI et al., 2003), sendo um o retículo endoplasmático, sensível à tapsigargina (Thg) 

que age inibindo a SERCA (Sarco Endoplasmatic Reticulum Ca2+-ATPase) que é responsável 

pelo  bombeamento  deste  íon  para  dentro  da  organela;  e  outro  um  compartimento ácido 
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caracterizado pelo do colapso do gradiente de pH intracelular e consequente mobilização de 

Ca2+ a partir do uso de ionóforos Na+/H+ (nigecerina). 

A investigação de vias de sinalização desencadeadas pela melatonina em P. chabaudi e 

P. falciparum mostra que esse composto induz a liberação de Ca2+ citosólico, tanto na 

presença ou na ausência de Ca2+ extracelular (HOTTA et al., 2000). Além disso, quando na 

presença do inibidor de fosfolipase C (U73122), ou do antagonista dos receptores de 

melatonina (luzindol), a mobilização de Ca2+ é abolida, sugerindo a existência da via clássica 

de sinalização do IP3  (mio-inositol 1,4,5-trifsofato) (BERALDO;  GARCIA, 2005; HOTTA  

et al., 2000). O AMPc também é aumentado na presença de melatonina em P. falciparum, 

porém o efeito é  bloqueado pela  adição  do inibidor de PLC e por quelante de cálcio. 

Levano-Garcia e colaboradores demonstraram que em P. falciparum, nos estágios de 

trofozoíto e esquizontes isolados de hemácias, há mobilização de Ca2+ induzida por ATP que  

é abolida ao remover o Ca2+ extracelular, sugerindo a participação de um receptor de ATP que 

atue como canal de Ca2+ (LEVANO-GARCIA et al., 2010). 

Outra abordagem mostrou o envolvimento de proteínas quinases com a mobilização de 

cálcio. Foi verificado que parasitas P. falciparum nocaute para o gene PfPK7 tem  

mobilização de Ca2+ induzida pela melatonina diminuída comparado com parasitas selvagens, 

mesmo não tendo seu ciclo regulado pelo composto (KOYAMA et al., 2009). 
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Figura 13. Maquinaria de sinalização de cálcio, melatonina e proteínas quinases. Modificado (CRUZ et al.,  
2012) Mel: Melatonina, R: receptor, PLC: fosfolipase C, ME: membrana do eritrócito, MVP: membrana do 
vacúolo parasitóforo, MP: membrana do parasita, RE: retículo endoplasmático, RIP3: receptor de IP3, PK7: 
proteína quinase 7, CAM: calmodulina, ECC: entrada capacitativa de cálcio, AC: adenilato ciclase, FDE: 
fosfodiesterase, PKA: proteína quinase A, N: núcleo, VA: vacúolo ácido, AMPc: adenosina monofosfato cíclica. 



78 
 

 
 
 

6 CONCLUSÕES 
 
 

O Plasmodium sp. apresenta um complexo ciclo de vida. A transição entre hospedeiros 

(invertebrado e vertebrado), fases e estágios do ciclo intraeritrocítico devem ser estritamente 

reguladas para garantir a proliferação e diferenciação. Nosso grupo e  outros vêm buscando 

elucidar os mecanismos de regulação transcricionais e traducionais no desenvolvimento do 

parasita. Muitas descobertas foram realizadas como, por exemplo, a modulação do ciclo 

intraeritrocítico mediada pela melatonina, com participação de segundos mensageiros IP3, 

Ca2+, cAMP, e enzimas quinases, como PKA e PK7. Entretanto muitos outros componentes 

podem atuar nessa via de sinalização de forma orquestrada. 

Neste trabalho, nós identificamos a importância da quinase PfeIK1,  e seu substrato eIF2α, 

na modulação do ciclo intraeritrocítico de P. falciparum. Mostramos ainda que um maior nível 

de transcritos de PfeIK1 em determinado estágio não está correlacionado a uma maior 

atividade e/ou expressão proteica, sugerindo uma meia vida longa do mRNA. Outra 

informação importante, baseia-se no fato que a ausência da quinase PfeIK1 não acarretou 

mudança no perfil de fosforilação de eIF2α, levando-nos a concluir que na sua ausência outras 

quinases, PfPK4 e PfeIK2, podem substituí-la, sugerindo uma importante função para PfeIK1 

no parasita. Ainda no aspecto de fosforilação de eIF2α e modulação do ciclo intraeritrocítico, 

observamos que os compostos biliverdina e hemina, cujo papel e degradação em P. falciparum 

são controversos, exibem atividade regulatória em eIF2α, indicando um papel sinalizador 

dessas moléculas. 
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