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RESUMO 



 

 

 

DA SILVA, L. G. Papel dos receptores do tipo Toll (TLRs) na imunopa togênese 

da malária associada à gravidez . 2011. 93 f., [Dissertação (Mestrado em Biologia 

da Relação Patógeno Hospedeiro)] – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

A malária asociada à gavidez é caracterizada por uma série de complicações tanto 
para a mãe quanto para o feto, tais como anemia, retardo do crescimento intra-
uterino, aumento de abortos e baixo peso dos recém-nascidos ao nascer. Foi 
recentemente descrito que membros da família dos Toll Like Receptors (TLR), como 
TLR2, TLR4 e TLR9, podem reconhecer componentes presentes no Plasmodium sp. 
Em comum estes receptores sinalizam via molécula adaptadora MyD88. Entretanto 
existem poucos dados a respeito do papel dos TLR na malária placentária. Assim, o 
objetivo desse trabalho foi estudar o papel dos receptores do tipo TLR- 2, 4, 9 e da 
molécula adaptadora MyD88 na malária placentária. Inicialmente nos demonstramos 
que a associação de camundongos da linhagem C57BL/6 infectados com 105 EP 
com P. berghei NK65GFP reproduz algumas alterações patológicas da malária 
placentária humana mostrando-se adequada para este estudo. Na infecção de 
fêmeas C57BL/6, TLR2-/-, TLR9-/- e MyD88-/- grávidas e não grávidas, a linhagem 
MyD88-/- foi a que apresentou os maiores níveis de parasitemia. 
Surpreendentemente, fêmeas MyD88-/- apresentaram níveis de sobrevivência 
maiores que o controle. Em placentas provenientes de fêmeas MyD88-/- infectadas 
não foram observadas diminuição do espaço vascular quando comparadas com 
fêmeas C57BL/6 e MyD88-/- não infectadas. O mesmo não foi observado nos 
animais TLR2-/- e TLR9-/-. Além disso, as fêmeas MyD88-/- apresentaram maior 
índice de cuidado parental em relação as outras linhagens. Com relação a 
expressão dos genes pró inflamatórios, enquanto que animais C57BL/6 infectados 
apresentaram um aumento do mRNA de IL1-β e IL-6 na placenta, os MyD88-/- 
apresentaram valores similares aos controles. Em conjunto, estes resultados 
sugerem que a sinalização via MyD88 é importante para o desenvolvimento da 
malária placentaria e esta pode estar relacionada com a resposta inflamatória 
exacerbada induzida pelo parasita. 
 

 

Palavras chave : Malária. Gravidez. Receptores do tipo Toll (TLR). Placenta. P. 
berghei.  



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ABSTRACT  



 

 

 

DA SILVA, L. G. The role of Toll like receptors (TLRs) in the 

immunopathogenesis of pregnancy associated malaria . 2011. 93 f., [Master 

Thesis (Biology of Host-Pathogen Relationship)] - Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 
Pregnancy associated malaria is characterized by a series of complications for both 
mother and the fetus, such as anemia, intrauterine growth retardation, increased 
miscarriages and low birth weight of newborns. It was recently reported that 
members of the family of Toll Like Receptors (TLR) such as TLR2, TLR4 and TLR9 
may recognize components present in Plasmodium sp. In common these receptors 
signal through the adapter molecule MyD88. However there are few data about the 
role of TLR in placental malaria. The objective of this work was to study the role of 
receptors for TLR-2, 4, 9 and MyD88 adapter molecule in placental malaria. Initially, 
we demonstrated that the association of mice of C57BL/6 infected with P. berghei 
NK65GFP 105 PE reproduces certain pathological changes of human placental malaria 
showed to be adequate for this study. In the infection of female C57BL/6, TLR2-/-, 
TLR9-/- and MyD88-/- pregnant and not pregnant, the lineage MyD88-/- showed the 
highest levels of parasitemia. Surprisingly, female MyD88-/- had higher survival rates 
than control though. In placentas from MyD88-/- infected females were not observed 
decrease in the vascular space when compared with C57BL/6 and MyD88-/- 
uninfected female. The same was not observed in animals TLR2-/- and TLR9-/-. In 
addition, females MyD88-/- had higher rates of parental care in relation to other 
strains. Regarding the expression of pro-inflammatory genes, whereas animals 
C57BL/6 infected showed an increase in mRNA for IL1-β and IL-6 in the placenta, the 
MyD88-/- showed similar values to controls. Together, these results suggest that 
signaling through MyD88 is important for the development of placental malaria and 
this may be related to the exacerbated inflammatory response induced by the 
parasite. 
 
Keywords : Malaria. Pregnancy. Toll like receptors (TLR). Placenta. P. berghei. 
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A malária é uma doença parasitária grave que acomete cerca de 225 milhões 

de indivíduos a cada ano (WHO, 2010). Causada por protozoários do gênero 

Plasmodium sp., ela é transmitida pela picada de fêmeas de mosquitos do gênero 

Anopheles sp. No início do século XX, cerca de 178 países eram endêmicos para 

esta doença. Embora desde o ano de 1945 o número de países que apresentaram 

casos de malária tenha diminuído, ainda hoje esta doença coloca em risco cerca de 

50% da população mundial (Fig. 1)  (FEACHEM et al., 2010). 

Dados do relatório mundial sobre malária publicado em 2010 prevêem nos 

próximos 25 anos um gasto anual com prevenção e tratamento de casos de malária 

de cerca de 5 bilhões de dólares entre 2010 e 2015 e de 4,75 bilhões de dólares 

entre 2020 e 2025, fazendo com que esta doença seja um sério problema para a 

saúde pública mundial (WHO, 2010). 

 

Figura 1- Áreas sob risco de transmissão por malári a  

 

Ilustração mostrando a distribuição das áreas com risco de transmissão de malária no 

mundo. Evidenciando a ocorrência concentrada principalmente na região tropical (modificado 

de (WHO, 2010). 

 

No Brasil, em 2009, o número de casos registrados foi superior a 300.000 

pacientes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), sendo que a maioria dos casos ocorreu 

na região amazônica (Fig. 2) . Embora as políticas públicas de controle da malária no 

Brasil ainda não sejam as ideais, os investimentos vêm crescendo desde 2000 
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chegando a cerca de 100 milhões de dólares entre 2007 e 2008 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010). 

 

Figura 2- Áreas sob risco de infecção por malária  

 

Distribuição das áreas com risco de transmissão de malária no Brasil com base na 

incidência parasitária anual (IPA). Evidenciando a ocorrência concentrada principalmente 

na região amazônica (modificado de (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

 

Atualmente são descritas cinco espécies de Plasmodium que infectam 

humanos: P. vivax, P. falciparum, P. malariae, P. ovale e P. knowlesi. O ciclo de vida 

do plasmódio inicia-se quando parasitas na forma de esporozoítos são inoculados 

na pele do ser humano pela picada do mosquito vetor. Os esporozoítos atingem o 

fígado e invadem os hepatócitos e multiplicam-se dando origem a milhares de 

merozoítos, os quais são liberados dos hepatócitos e caem na circulação sanguínea, 

invadindo as hemácias e dando início à segunda fase do ciclo, chamada de 

esquizogonia sanguínea. O desenvolvimento do parasita nas células do fígado dura 

de uma a duas semanas dependendo da espécie e os primeiros sintomas da doença 

somente irão aparecer na fase sanguínea. Em determinadas espécies como o P. 

vivax e o P. ovale, algumas formas podem ficar em estado de latência no hepatócito, 

sendo chamados de hipnozoítos (do grego hipnos, sono). Essas formas levam à 



26 

 

 

recaídas da doença após períodos de incubação, que em geral é de seis meses. Os 

merozoítos formados na fase sanguínea rompem a hemácia e invadem outras, 

sofrendo vários ciclos de multiplicação eritrocitária. O ciclo eritrocitário pode durar 48 

ou 72 horas dependendo da espécie de parasita em questão. Alguns merozoítos 

diferenciam-se em gametas masculinos (microgametas) e femininos (macrogametas) 

após vários ciclos eritrocitários. Numa nova picada, os gametas serão ingeridos pelo 

mosquito e neste irão fecundar-se dando origem às formas de esporozoítos que irão 

continuar o ciclo (Fig. 3)  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Figura 3- Ciclo biológico da malária  

 

Parasitas na forma de esporozoítos são inoculados na pele do ser humano pela picada do 

mosquito vetor. Os parasitas seguem para o fígado onde geram a fase hepática da doença 

de onde saem para dar origem à fase sanguínea onde se observa o quadro sintomatológico 

(CROMPTON et al., 2010). 
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Em humanos, o período de incubação da malária, que corresponde à fase 

hepática, pode durar de 7 a 14 dias. Após este período, dá-se a fase sanguínea da 

doença, quando surgem os sintomas. Os principais sintomas são: calafrios, 

sudorese e febre, que pode chegar a mais de 40 ºC. É importante notar que a febre 

causada pela malária está relacionada com o momento de rompimento das 

hemácias pelo parasita e também com a espécie do mesmo. O P. vivax, P. ovale e o 

P. falciparum, por exemplo, tem um ciclo de 48 horas dentro das hemácias depois 

das quais ocorre o rompimento das mesmas dando origem ao nome febre terçã (que 

ocorre de três em três dias), enquanto que o P. malarie tem um ciclo de 72 horas e 

da origem a febre quartã (COLLINS, JEFFERY, 2005, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010). 

Além dos sintomas citados acima, que correspondem a um quadro de malária 

não complicada, pode ocorrer um agravamento do quadro infeccioso, com 

surgimento de hemorragia, convulsão, edema pulmonar, dentre outros, levando a 

quadros de malária severa. Diversos fatores como a espécie e quantidade de 

parasitas circulantes e o grau de imunidade do hospedeiro podem influenciar no 

quadro clínico da malária. Os grupos com manifestações mais severas são as 

gestantes, crianças e primoinfectados. Na malária os quadros mais severos ocorrem 

em infecções pelo P. falciparum (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Dado que a malária é uma doença parasitária transmitida por vetor 

invertebrado, tão importante quanto à presença e distribuição do parasita no mundo, 

também é importante a localização do vetor. Os vetores da malária pertencem ao 

gênero Anopheles sp. Existem diversas espécies distribuídas pelo mundo, de modo 

que cada país/região apresenta uma ou mais espécies dominantes na infecção do 

ser humano. No Brasil o principal vetor da malária é o A. darlingi e na África A. 

gambiae, A. funestus e A. arabienses (KISZEWSKI et al., 2004). 

 

1.1 A MALÁRIA ASSOCIADA À GRAVIDEZ (PAM) 

Mulheres grávidas constituem um dos principais grupos de risco para malária. 

Anualmente cerca de 125 milhões de mulheres tornam-se grávidas em áreas de 

transmissão de P. falciparum e/ou P. vivax (DELLICOUR et al., 2010) e, estão 

expostas a infecção e ao risco de desenvolvimento de malária placentária (PM). Esta 
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complicação é provocada principalmente pelo P. falciparum. Com relação às 

infecções por P. vivax, embora existam poucos estudos até o momento, sabe-se que 

esta espécie causa uma menor severidade da doença (NOSTEN et al., 1999). 

A malária placentária pode ocasionar diversas alterações clínicas e seu 

impacto na gestação pode variar de acordo com o nível de endemicidade 

(LUXEMBURGER et al., 1997, DESAI et al., 2007). Em áreas de baixa 

endemicidade, onde não há a ocorrência da pré imunidade contra a malária, devido 

à baixa taxa de exposição ao parasita, as pessoas podem apresentar quadros 

severos da doença com risco de evoluir para óbito (LUXEMBURGER et al., 1997, 

WHO, 2004). Nessas áreas, a infecção de gestantes é particularmente preocupante, 

e pode culminar com desenvolvimento de malária severa, que por vezes, leva ao 

óbito (NOSTEN et al., 1991, WHO, 2004). 

Já, em áreas com alta endemicidade os indivíduos adquirem uma pré- 

imunidade contra o plasmódio, que é mantida pela exposição frequente ao parasita. 

Com isso, nestas áreas, a infecção pode se tornar assintomática (DESAI et al., 

2007). Entretanto, ao contrário do que acontece com a maioria da população que 

vive em áreas de alta endemicidade, mulheres grávidas tornam-se mais 

susceptíveis, podendo apresentar níveis de parasitemia detectáveis com maior 

frequência (WHO, 2000). Contudo, a ocorrência de malária severa não é comum e a 

infecção pode ter um curso assintomático e não ser detectada ou ocasionar 

sintomas leves (DIAGNE et al., 1997). Mas apesar da pouca gravidade aparente, 

pode ocorrer um intenso processo inflamatório placenta, que associado a anemia 

severa, pode gerar neonatos com baixo peso ao nascimento (DORMAN, SHULMAN, 

2000). 

Os principais impactos que podem ser observados sobre os fetos são 

aumento do índice abortos, nascimentos prematuros e também retardo do 

crescimento intra-uterino, que tem como consequência direta o baixo peso ao nascer 

(MENENDEZ, 1995). O baixo peso ao nascer está intimamente relacionado com a 

malária placentária, sendo que para um aumento de aproximadamente 10% nos 

casos de malária placentária pode ocorrer um aumento de 9% na prevalência de 

baixo peso ao nascer (BRABIN et al., 2004). 
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Este quadro é observado tanto em infecções por P. falciparum quanto por P. 

vivax (NOSTEN et al., 1999, KALILANI et al., 2010) e também em mulheres 

primigrávidas e multigrávidas, sendo que a sua prevalência é maior em primigrávidas 

(KALILANI et al., 2010). A redução do peso ao nascer pode estar associada a 

diferentes fatores como, presença de parasitas detectáveis no sangue (ROGERSON 

et al., 2003), diminuição no transporte de aminoácidos (REGNAULT et al., 2002), 

disfunção placentária associada à hipoxia fetal (ROGERSON et al., 2007) e ainda a 

uma alteração da hemodinâmica útero-placentária (DORMAN et al., 2002). 

Outro fator que influencia a susceptibilidade a malária placentária é a 

frequência de paridade. Mulheres multíparas apresentam uma menor prevalência da 

doença, com diminuição das alterações patológicas, quando comparadas com as 

primíparas (ISMAIL et al., 2000). Isso ocorre porque na infecção por P. falciparum 

alguns EP expressam na sua membrana uma variante da proteína PfEMP1, 

codificada pelo alelo var2csa, que é produzida por sub populações do parasita. Essa 

variante da proteína tem grande afinidade pelo receptor Condroitina Sulfato A (CSA) 

que é expresso em altos níveis na placenta. A interação entre a PfEMP1 e o CSA 

leva ao sequestro de EP fazendo com que estes aumentem em número na placenta 

(Fig.3) (GAMAIN et al., 2002).  

Como o CSA é expresso principalmente na placenta, que é um órgão 

temporário, surgindo apenas durante a gestação, é nesse período que as sub-

populações de parasita que expressam à variante PfEMP1 (var2csa) podem se 

multiplicar, sofrendo o sequestro na placenta e possivelmente evitando sua 

destruição no baço. É também nesse período que o sistema imune pode gerar uma 

resposta específica contra essa variante, devido a sua presença no organismo. 

Assim, mulheres multíparas, que foram infectadas durante a primeira gravidez, são 

capazes de gerar uma resposta imune mais efetiva contra o plasmódio, com maiores 

títulos de anticorpos específicos devido a exposição prévia à essa variante do 

parasita (STAALSOE et al., 2004). A geração de uma resposta imune específica 

pode atenuar significativamente a patologia decorrente da malária placentária 

(ROGERSON et al., 2007).  

É interessante notar que, ao contrário de outros órgãos em que os EP se 

aderem na parede de vasos vasculares, na placenta ocorre a ligação de destes na 
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parede do sincíciotrofoblasto e também nos espaços intervilares (Fig.4)  (ANDREWS, 

LANZER, 2002). Isso ocorre porque o sincíciotrofoblasto expressa CSA e também 

porque existe CSA nos espaços intervilares da placenta (ACHUR et al., 2000). 

 

Figura 4- Sequestro de eritrócitos parasitados na p lacenta 

 

Mulheres grávidas principalmente as primigrávidas apresentam altos níveis de sequestro de 

EP na placenta que não são reconhecidos por anticorpos existentes antes da gravidez. Isso 

ocorre porque na placenta os EP ligam-se ao CSA através de uma variante da PfEMP-1 

utilizando o domínio DBLγ enquanto que no endotélio da microvasculatura a ligação é feita 

por meio do CD36 utilizando o domínio CIDR1 (GAMAIN et al., 2002). 

 

O sequestro dos EP leva ao desenvolvimento de um processo inflamatório 

que varia em uma escala entre presença de poucos monócitos pigmentados até uma 

intervilosite com infiltrado massivo de células mononucleares no espaço intervilar 

(MUEHLENBACHS et al., 2010). O infiltrado inflamatório é a alteração mais comum 

em placentas infectadas, acontecendo com maior frequência nos casos de infecção 

crônica (ISMAIL et al., 2000). A intervilosite também está associada com o baixo 

peso ao nascer, sendo este mais frequente e severo na intervilosite crônica (ORDI et 

al., 1998). Em decorrência da infecção, as células mononucleares maternas e do 

sincíciotrofoblasto liberam quimiocinas que favorecem o recrutamento de monócitos 

(ROGERSON, BOEUF, 2007, LUCCHI et al., 2008) e a consequente liberação de 
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citocinas pode levar a formação de depósitos de fibrina na placenta (UMBERS et al., 

2011). Outras alterações que acontecem na placenta são o espessamento da 

membrana basal do sincíciotrofoblasto, o aumento da formação de nós sinciciais e 

necrose (ISMAIL et al., 2000). 

Na placenta, o pigmento malárico (hemozoína) esta presente em eritrócitos 

infectados, monócitos/macrófagos e nos depósitos de fibrina presentes nos espaços 

intervilares (ROGERSON et al., 2003, MUEHLENBACHS et al., 2010). Os depósitos 

de pigmento são mais frequentes em infecções crônicas e passadas que em 

infecções agudas (ISMAIL et al., 2000) e no caso da malária placentária, estes 

depósitos estão relacionados com o baixo peso ao nascer (MUEHLENBACHS et al., 

2010). 

 

1.2 OS RECEPTORES DO TIPO TOLL (TLR) 

Os receptores do tipo Toll (do inglês Toll-like Receptors,TLR) formam uma 

família de receptores que reconhecem padrões moleculares (PRR, do inglês 

“Pathern Recognition Receptors”), frequentemente associados aos agentes 

infecciosos (KAWAI, AKIRA, 2011). O estudo dos TLR tem permitido grandes 

avanços na compreensão dos mecanismos de defesa do hospedeiro frente à 

invasão por diferentes microorganismos. Estes receptores pertencem a uma família 

de proteínas transmembrânicas do tipo I, caracterizadas por uma porção 

citoplasmática semelhante a do receptor de IL-1 (IL-1R), e uma porção extracelular 

rica em repetições de leucina e são responsáveis pelo reconhecimento de PRR, 

frequentemente associados aos agentes infecciosos (KAWAI, AKIRA, 2011). 

Até o momento foram descritos cerca de onze membros da família dos TLR 

(TLR1-11), os TLRs 1-9 são preservados no homem e camundongo, já o TLR10 é 

funcional apenas em humanos e o TLR11 apenas em camundongos. Quanto a sua 

localização, os TLRs 1, 2, 4, 5, 6, e 10 são extracelulares enquanto que os TLRs 3, 

7, 8 e 9 são intracelulares situados em endossomas (KAWAI, AKIRA, 2011). 

O TLR2 reconhece componentes microbianos como, por exemplo, o 

peptídeoglicano de bactérias gram-positivas, o glicosilfofastidilinositol de T. cruzi e o 

zymosan de fungos (SCHWANDNER et al., 1999, UNDERHILL et al., 1999, 

CAMPOS et al., 2001). A sua capacidade de reconhecer várias moléculas se deve 
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ao fato de que ele forma dímeros com o TLR1 ou TLR6 para o reconhecimento de 

seus ligantes e cada dímero reconhece ligantes diferentes, sendo que, o TLR1/2 

pode reconhecer lipopeptídeos triacetilados e o TLR6/2 lipopeptídeos diacetilados 

(TAKEUCHI et al., 2001, TAKEUCHI et al., 2002). 

O reconhecimento de RNA de dupla fita, que é produzido em diversas 

infecções virais, é feito pelo TLR3 apresentando desta forma uma grande 

importância na resposta à infecções virais (ALEXOPOULOU et al., 2001). Já 

molécula de lipopolisacarídeo (LPS) é reconhecida principalmente pelo TLR4 

(HOSHINO et al., 1999). O TLR5 tem como ligante a flagelina, que é um 

componente do flagelo de bactérias, e pode ter importância na resposta 

antimicrobiana em mucosas (GEWIRTZ et al., 2001). Os TLRs 7 e 8 reconhecem 

RNA de fita simples ricos em guanosina ou uridina e também são importantes na 

resposta à infecções virais (HEIL et al., 2004). O TLR9 reconhece DNA não metilado 

rico em CpG, que é comum em bactérias e vírus, desempenhando um papel na 

resposta contra esses agentes (HEMMI et al., 2000, TABETA et al., 2004). 

A sinalização via TLR envolve uma complexa cascata e eventos 

intracelulares. Cinco proteínas adaptadoras foram descritas até o momento: MyD88, 

Mal (TIRAP), TRIF (TICAM-1), TRAM (TICAM-2) e SARM (O'NEILL, BOWIE, 2007). 

Com exceção do TLR3, todos os demais TLRs e IL-1R recrutam a proteína 

adaptadora MyD88. Enquanto o recrutamento de MyD88 após a ativação de TLR2 e 

TLR4 necessita obrigatoriamente de Mal, outros TLRs e IL-1R são independentes 

dessa molécula adaptadora (KAGAN, MEDZHITOV, 2006). Alternativamente, TLR4 

pode também iniciar uma cascata de sinalização independente de Mal/MyD88 por 

meio do recrutamento de TRAM e TRIF (YAMAMOTO et al., 2003). 

 

1.3 OS RECEPTORES DO TIPO TOLL (TLR) E A MALÁRIA 

Diferentes componentes do plasmódio estão relacionados à ativação dos 

TLRs. Glicolipídios ancoradores de proteínas como o Glicosilfosfatidilinisitol (GPI) 

purificados de culturas de P. falciparum são reconhecidos por TLR2 e menos 

extensivamente por TLR4 (KRISHNEGOWDA et al., 2005). Os GPIs diferem na sua 

estrutura entre diferentes organismos e são abundantes em protozoários 

patogênicos onde possuem a capacidade imuno-estimulatória (FERGUSON et al., 
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1999). Além de induzir uma resposta pró-inflamatória, os GPIs também fazem a 

importante função de estimular uma resposta imune adaptativa mediada por células 

e também à produção de anticorpos GPI específicos (ROPERT, GAZZINELLI, 2000). 

 

Figura 5- Receptores do tipo Toll e a imunidade ina ta 

 

Receptores do tipo Toll (TLRs) reconhecem uma variedade de padrões moleculares 

associados (PAMPs). O reconhecimento de lipopolissacarídeo (LPS) por TLR4 é auxiliada 

por duas proteínas acessórias: CD14 e MD-2. TLR2 reconhece uma ampla gama de 

ligantes estruturalmente independentes e em combinação com outros TLRs, incluindo TLR1 

e TLR6. TLR3 está envolvido no reconhecimento de dupla fita (dsRNA). TLR5 é específico 

para flagelina bacteriana, enquanto TLR9 é um receptor para motivos de CpG não 

metilados, que são abundantes no DNA bacteriano. G+, Gram-positivos; G-,Gram-negativos; 

GPI, glicofosfoinositol; RSV, vírus sincicial respiratório (MEDZHITOV, 2001). 

 

No plasmódio, GPIs são bem conservados e sua expressão é estágio 

específica, sendo expressos unicamente entre as fases de trofozoíto intermediário e 

maduro (NAIK et al., 2000). GPIs são importantes para sobrevivência do parasita, já 

que são essenciais para invasão dos eritrócitos e por isso, o reconhecimento rápido 

pelos receptores da imunidade inata contribui para uma resposta efetiva contra o 

parasita (NAIK et al., 2003). Na malária severa, a ativação de TLR por GPI induz a 

secreção pelos macrófagos de TNF-α, IL-1 e óxido nítrico (NO) e está relacionada 

com patogênese da infecção. Além disso, foi verificado que GPIs também aumenta 
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da expressão de ICAM-1, VCAM-1 e Selectina-E (SCHOFIELD, HACKETT, 1993, 

SCHOFIELD et al., 1996). 

Apesar do TLR2 ser o principal receptor do tipo Toll no reconhecimento do 

GPI, é importante lembrar que para o reconhecimento do seu ligante ele deve formar 

dímeros com o TLR1 ou TLR6. Dependendo do dímero formado com o TLR2, as 

moléculas que são reconhecidas podem ser de diferentes níveis de acetilação. O 

dímero TLR1/2, por exemplo, reconhece moléculas com maiores níveis de acetilação 

que o dímero TLR2/6. Nesse sentido, Krishnegowda et al. mostrou que o dímero 

TLR1/2 é mais eficaz no reconhecimento do GPI. Neste mesmo trabalho, os autores 

mostraram que a alteração do GPI com a retirada de metade do ácido graxo sn-2 faz 

com que o dímero TLR2/6 se tornasse o mais hábil no seu reconhecimento 

(KRISHNEGOWDA et al., 2005). 

Outro importante componente do plasmódio que ativa TLR é a hemozoína 

(PARROCHE et al., 2007). A hemozoína, um sub produto da detoxificação do heme 

pelo parasita, é capaz de ativar TLR9 e desempenhar funções pró-inflamatórias 

induzindo a produção de citocinas e quimiocinas como IL-6, TNF-α, IL-12, MCP-1 e 

IL-8 (HEMMI et al., 2000, TAKESHITA et al., 2001). Recentemente, Franklin e 

colaboradores demonstraram que TLR9 associado com a proteína adaptadora 

MyD88 são essenciais para iniciar uma resposta mediada por IL-12 e IFN-γ que 

resulta no rápido aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias na malária 

aguda (FRANKLIN et al., 2009). Trabalhos divergem quanto a capacidade de a 

hemozoína ativar o TLR9 diretamente. Alguns autores defendem a idéia que a 

ativação do TLR9 é resultado da contaminação da hemozoína por material genético 

do parasita (COBAN et al., 2005, PARROCHE et al., 2007). No entanto, um trabalho 

elegante do grupo de Shizuo Akira mostrou recentemente que a hemozoína é capaz 

de ativar o TLR9 diretamente (COBAN et al., COBAN et al., 2010). 

Nos últimos anos, o estudo dos TLRs na malária vem crescendo 

(KRISHNEGOWDA et al., 2005, COBAN et al., 2007, FRANKLIN et al., 2009). Os 

polimorfismos presentes nos TLRs podem ter grande importância na eficiência do 

reconhecimento do seu ligante e desencadeamento de uma reposta adequada. 

Nesse sentido, Mockenhaupt, e et al. (2006) transfectaram células HEK com o 

mutante de TLR2, encontrado em uma criança que apresentava um quadro de 
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malaria severa, e verificaram que, uma simples troca de uma leucina por uma prolina 

em uma região altamente preservada do receptor prejudica a sua capacidade de 

reconhecimento. 

Crianças com quadro de malária severa apresentam frequências mais 

elevadas das mutações Asp299Gly e Thr399Ile do TLR4 quando comparadas com 

crianças assintomáticas e saudáveis. Estes dados sugerem que polimorfismos no 

TLR4 desempenham um papel importante na susceptibilidade à malária severa 

(MOCKENHAUPT et al., 2006). Com relação aos polimorfismos de TLR9, trabalhos 

mostram resultados diferentes. O grupo de Mockenhaupt estudando crianças com 

malária severa não encontrou relação entre os polimorfismos do TLR9 e a infecção. 

No entanto, Sam-Agudu e colaboradores verificaram uma relação entre 

polimorfismos do TLR9 e os níveis de IFN-γ durante a infecção em crianças com 

malária cerebral (SAM-AGUDU et al., MOCKENHAUPT et al., 2006). Nestes casos, 

cabe ressaltar que as correlações foram realizadas em condições diferentes. Outras 

relações entre polimorfismos e TLR também foram vistas entre o TLR1 (I602S) e o 

TLR6 (249P) em casos de malária não severa. Os estudos mostram que 

heterozigose de I602S é mais comum em indivíduos com malária leve que em 

indivíduos assintomáticos e a homozigose de 249P maior no grupo assintomático 

(LEORATTI et al., 2008). 

Modelos murinos constituem uma boa ferramenta para o estudo da 

importância dos TLRs na malária. Nesse sentido, estudos com animais deficientes 

na proteína adaptadora MyD88 mostram uma associação entre o desenvolvimento 

de malária cerebral e esta molécula. Assim, camundongos MyD88-/- infectados com 

P. berghei ANKA têm uma maior sobrevivência que camundongos da linhagem 

C57BL/6 selvagem, ultrapassando a janela de ocorrência da malária e morrendo de 

hiperparasitemia. Entretanto, não ocorreram diferenças nos níveis de parasitemia e 

hemoglobina entre os grupos na primeira semana de infecção. Já a quantidade das 

células T CD4+, T CD8+, CD11c+ e NK1.1+ foi maior em animais C57BL/6 e nos 

TLRs 2-/- e 9-/-, mas não nos TLRs 4-/-, 5-/- e 7-/-. Assim TLRs 2 e 9 foram 

considerados importantes para a patogênese da malária cerebral, pois animais 

nocaute para estes TLRs também apresentaram maior sobrevivência em relação ao 

grupo C57BL/6 (COBAN et al., 2007). 
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Estudo realizado por Togbe et al. encontrou uma relação direta entre a 

diminuição da produção de TNF-α e IL-6 em macrófagos provenientes de animais 

nocaute MyD88-/- e de TNF-α em macrófagos provenientes de animais nocaute 

TLR9-/- quando estimulados com EP com P. berghei ANKA. Mas apesar desses 

resultados, os autores não encontraram relação entre o surgimento de malária 

cerebral e a ausência dos TLR1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 e nem das proteínas adaptadoras 

MyD88, TIRAP e TRIF. Estes animais não apresentaram diferença na sobrevivência 

quando comparados com os controles C57BL/6 (TOGBE et al., 2007). 

Franklin e colaboradores por sua vez, mostraram que a droga E6446, um 

antagonista de TLR ativados por ácidos nucléicos, diminui a produção de citocinas 

pró-inflamatórias e consegue inibir o surgimento de malária cerebral em 

camundongos C57BL/6 infectados com P. berghei ANKA. E também que 

camundongos deficientes na expressão dos TLR 3, 7 e 9 apresentam uma resposta 

similar aos tratados com a droga, apontando assim para a importância desses TLRs 

na malária cerebral (FRANKLIN et al., 2011). 

A diversidade de resultados sobre a função dos TLR na malária murina 

mostra a complexidade de se trabalhar com modelo animal, já que a vários fatores 

como o inóculo, idade e fundo genéticos dos animais podem interferir nos 

resultados. 

 

1.4 OS RECEPTORES DO TIPO TOLL (TLR) E A PAM 

Durante a gravidez são observadas diversas alterações no corpo materno 

para a aceitação e desenvolvimento do feto, sendo também observadas alterações 

no padrão imunológico nesse período (THELLIN et al., 2000, TROWSDALE, BETZ, 

2006). A resposta imune durante a gravidez varia entre a resposta Th1, importante 

para implantação do feto e durante o momento do parto, e uma resposta Th2, 

propícia para manutenção da gestação. No entanto, em caso de infecções, a 

alteração no perfil imune na gravidez para Th1 (FRIED et al., 1998), juntamente com 

a produção de citocinas pró inflamatórias por células mononucleares maternas 

(ABRAMS et al., 2003, CHAISAVANEEYAKORN et al., 2005) e do sincíciotrofoblasto 

(CHAISAVANEEYAKORN et al., 2005, MA et al., 2006), pode levar a casos de 
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abortos, nascimentos prematuros e complicações maternas (POOVASSERY, 

MOORE, 2006). 

No caso da malária placentária, foi observado um aumento na produção de 

citocinas e quimiocinas como TNF-α (MOORMANN et al., 1999, ROGERSON et al., 

2003), IFN-γ (MOORE et al., 1999), IL-1β (MOORMANN et al., 1999) e IL-2 (FRIED 

et al., 1998) MCP-1, MIP-1α e MIP-1β (SUGUITAN et al., 2003). Assim, infecções 

durante a gravidez podem afetar o equilíbrio imunológico entre mãe e feto, o que 

pode desencadear sérios riscos para ambos (GONCALVES et al., 2002, ROMERO 

et al., 2003). 

O rápido reconhecimento de patógenos na placenta e o desencadeamento de 

uma resposta imune protetora nesse período crítico são essenciais para uma 

resposta efetiva contra a infecção. Nesse sentido, foi mostrado que placentas 

humanas expressam RNA mensageiro para os TLRs 1-10 (CHUANG, ULEVITCH, 

2000, ZAREMBER, GODOWSKI, 2002), no entanto apenas a presença de proteínas 

dos TLRs 2 e 4 foram até o momento encontradas (MITSUNARI et al., 2006). A 

placenta murina expressa os TLR, sendo que essa expressão se altera durante a 

gestação e que, particularmente no caso do TLR4, observa-se uma diminuição de 

sua expressão após a metade da gestação (GONZALEZ et al., 2007). 

A expressão de TLR na placenta também esta relacionada à condições 

patológicas. Assim, foi mostrado que macrófagos residentes de placenta (células de 

Hofbauer) apresentaram aumento na expressão de TLR4 e que este aumento esta 

diretamente relacionado com nascimentos prematuros associados a córioaminioidite. 

Em placentas a termo, foi verificado um aumento na expressão de TLR2 nas células 

de Hofbauer (KUMAZAKI et al., 2004, MA et al., 2007). Além disso, a distribuição 

dos TLRs 2 e 4 pela placenta não é homogenia, sendo demonstrado que 

miofibroblastos da placenta expressam TLR4 enquanto células do trofoblasto 

apresentam predominantemente TLR2 (MA et al., 2007). 

Da mesma forma que polimorfismo de TLR é importante na malária severa e 

cerebral, estudos têm mostrado correlações entre alguns polimorfismos e o 

desenvolvimento de malária placentária. Um estudo com mulheres grávidas de 

Ghana demonstrou que polimorfismos dos genes para TLR4 e TLR9 influenciam a 

suscetibilidade à malária (MOCKENHAUPT et al., 2006). Nesse estudo, mulheres 
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com a mutação Asp299Gly do TLR4 apresentaram uma frequência de anemia 5 

vezes maior em relação ao alelo selvagem, sendo o efeito nos níveis de 

hemoglobina maiores em mulheres com esse polimorfismo. Neste mesmo estudo, foi 

evidenciado que essa mutação, juntamente com a TLR9 T-1486C, provocou uma 

piora na manifestação da infecção com P. falciparum e um aumento do risco de 

baixo peso ao nascer na ordem de seis vezes. 

Desta forma, foi demonstrado que polimorfismos nos TLR4 e TLR9 estão 

associados com aumento de morbidade em gestantes infectadas (MOCKENHAUPT 

et al., 2006). Por outro lado, Hamann e colaboradores demonstraram que TLR1 

também se relaciona com a malária placentária. Assim, o polimorfismo S248N no 

TLR1 em heterozigose, parece ter uma relação direta com a susceptibilidade à 

infecção pelo P. falciparum, bem como ao risco de anemia, que foi três vezes maior 

em mulheres com hemozoína na placenta, quando comparadas com mulheres 

portadoras do alelo selvagem (HAMANN et al., 2010). 

Embora a participação de TLRs na patogênese da malária permaneça ainda 

controversa, não se descarta a possibilidade de que estes receptores sejam 

determinantes na evolução da doença (ERDMAN et al., 2008), uma vez que 

receptores TLR-2, 4, 9 estão envolvidos na ativação de monócitos/macrófagos, 

promoção de resposta Th1 e inibição da resposta Th2, assim como no aumento da 

permeabilidade vascular e hemorragias em doenças causadas por outros patógenos 

(JIANG et al., 2006). 

Apesar de nos últimos anos, muitos estudos terem definido as manifestações 

clínicas da PAM, os mecanismos celulares e moleculares que conduzem à patologia 

ainda permanecem obscuros. Uma possível explicação para tal desconhecimento é 

que os estudos em seres humanos, embora sejam essenciais, não são suficientes, 

devido às limitações óbvias intrínsecas aos sistemas experimentais humanos e à 

acessibilidade ao material biológico nos diferentes estágios da gestação. Deste 

modo, os modelos animais oferecem a possibilidade de estudo dos mecanismos 

imunopatológicos envolvidos em condições experimentais definidas e controladas. 

O modelo experimental murino de infecção pelo plasmódio vem sendo 

utilizado pelo nosso grupo de pesquisa no estudo das populações e mediadores 

imunológicos associados à PAM, assim como na análise dos fatores que propiciam o 
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estabelecimento das lesões placentárias (NERES et al., 2008, MARINHO et al., 

2009). Desta forma, o modelo murino nos permite estudar os mecanismos da 

imunidade inata envolvidos na PAM em um sistema experimental que representa um 

modelo animal para a doença humana. 

Assim, face ao quase completo desconhecimento dos elementos da resposta 

imune inata determinantes das lesões placentárias associada à malária durante a 

gravidez, o presente trabalho teve como objetivo final investigar a participação dos 

receptores TLRs na patogênese da malaria placentária. 
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2  OBJETIVOS 
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O presente trabalho teve como objetivo central estudar o papel dos receptores 

inatos TLR2, 4, 9 e da proteína adaptadora MyD88 na malária associada à gravidez. 

Assim, pretende-se por meio da análise de diferentes parâmetros: 

(i) estabelecer um novo modelo murino para o estudo da malária placentária 

utilizando camundongos C57BL6 

(ii) estudar as alterações morfológicas nas placentas de animais normais e 

deficientes para TLRs infectados por P. berghei durante a gestação. 

(iii) avaliar o papel de TLRs, individualmente, na indução da expressão de 

genes para citocinas inflamatórias em placentas de animais infectados. 

(iv) analisar o impacto da infecção malárica no desenvolvimento fetal e 

neonatal em diferentes linhagens de camundongos TLRs deficientes. 
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6 CONCLUSÕES 

  

 



78 

 

 

Os resultados obtidos nesse trabalho trazem contribuições para o entendimento dos 

mecanismos envolvidos na patogênese da malária placentária. Dessa forma, as 

principais conclusões obtidas foram: 

 

• A associação de camundongos da linhagem C57BL/6 infectados com 105 EP 

com P. berghei NK65GFP reproduz algumas alterações patológicas da malária 

placentária humana e, portanto mostrou-se adequada para o estudo da 

malária placentária em camundongos dessa linhagem. 

 

• Assim como ocorre na malária placentária causada por P. falciparum, 

eritrócitos parasitados com P. berghei NK65 aderem-se ao receptor 

Condroitina Sulfato A. 

 

• A proteína adaptadora MyD88 mostrou-se importante na malária placentária 

influenciando na diminuição do espaço vascular placentário, no cuidado 

parental, na expressão de genes codificantes para citocinas pró inflamatórias 

IL1-β e IL-6. 
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