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RESUMO 
 

FRANCOSO, K. S. Estabelecimento de um ensaio funcional de ligação de 
proteínas de merozoítas de Plasmodium vivax a eritrócitos humanos por 
citometria de fluxo. 78 f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
A invasão de eritrócitos por merozoítas de Plasmodium é um processo 
bastante complexo em que várias proteínas do parasita interagem com 
receptores presentes na célula hospedeira. É nossa hipótese que o Antígeno 1 
de Membrana Apical (AMA-1) e a Proteína 1 da Superfície do Merozoíta 
(MSP1) estejam envolvidas na adesão ao eritrócito, no momento da invasão. 
Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade de ligação de 
proteínas de merozoítas de P. vivax a eritrócitos humanos utilizando um novo 
ensaio de citometria de fluxo e o clássico ensaio de citoaderência. Para tanto, a 
ligação das proteínas recombinantes correspondentes à região C-terminal de 
19 kDa da MSP1 (PvMSP119), ao ectodomínio (PvAMA-1E) e aos domínios I-II 
e II de  AMA-1 (PvAMA-1DI-II e PvAMA-1DII) foi avaliada por citometria de fluxo 
utilizando anticorpo fluorescente contra cauda de histidina. A proteína 
recombinante baseada na região II da Proteína Ligante de Duffy (PvDBP-RII) 
foi utilizada como controle positivo e a tioredoxina humana como controle 
negativo. Os dados foram expressos pela média da intensidade de 
fluorescência (MIF). Os resultados dos ensaios de citometria de fluxo 

confirmaram a ligação de PvDBP-RII a eritrocitos Duffy A (MIF=1997405) e 

Duffy B (MIF= 5760303). No entanto, não foi possível detectar a ligação de 

PvMSP119 (MIF=20147), de PvAMA-1E (MIF=53699) e dos domínios PvAMA-

1DI-II (MIF=12012) e PvAMA-1DII (MIF=17930). Soro policlonal de 
camundongos BALB/c imunizados com PvDBP-RII foi capaz de inibir a ligação 
da proteína aos eritrócitos em até 66%. Tais resultados foram confirmados pelo 
ensaio clássico de citoaderência. Para tanto, células COS-7 foram 
transfectadas com plasmídeos recombinantes codificando as proteínas PvDBP-
RII, PvMSP119, PvAMA-1DI-II e PvAMA-1DIII em fusão com GFP. A eficiência de 
transfecção e a expressão destas proteínas na superfície das células foram 
confirmadas por citometria de fluxo, utilizando anticorpos policlonais produzidos 
em camundongos. A ligação foi avaliada pela formação de rosetas entre as 
células transfectadas e eritrócitos humanos por microscopia de fluorescência. 
Observamos que as células transfectadas expressando PvDBP-RII foram 

capazes de se ligar a eritrócitos humanos Duffy A (274144 rosetas/25 

campos) e Duffy B (356129 rosetas/25 campos). No entanto, não foram 
visualizadas rosetas nos ensaios realizados com células expressando 
PvMSP119, PvAMA-1E, PvAMA-1DI-II e PvAMA-1DIII, indicando a ausência de 
ligação destas proteínas a eritrócitos humanos. Soro de camundongos 
imunizados com PvDBP-RII foi capaz de inibir a ligação aos eritrócitos em até 
99%. Os resultados obtidos nesse trabalho demonstram que fomos capazes de 
desenvolver um ensaio baseado em citometria de fluxo para avaliação da 
ligação de proteínas a eritrócitos humanos, cujos resultados foram confirmados 
pelo ensaio clássico de citoaderência. No entanto, não foi possível detectar a 
ligação das proteínas PvMSP119 e PvAMA-1 a eritrócitos humanos.  

 
Palavras-chave: Parasitologia, malária, Plasmodium vivax, citometria de fluxo. 
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ABSTRACT 
 

FRANCOSO, K. S. Establishment of a functional binding assay of 
Plasmodium vivax merozoite proteins to human erythrocytes by flow 
cytometry. 78 f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012. 

 
The invasion of erythrocytes is a complex process in which the Merozoite 

Surface Proteins (MSPs) are responsible for initial adhesion and the P. vivax 

Duffy Binding Protein (PvDBP) is involved on junction formation. In addition, 

there are evidences that the Apical Membrane Antigen (AMA-1) plays a 

fundamental role on invasion; however, the exact mechanism is still being 

investigated. The aim of the present study was to evaluate the ability of P. vivax 

merozoite antigens to bind to human erythrocytes using a new flow cytometry 

assay and the classical cytoaherence assay. The binding assay was performed 

by flow cytometry using fluorescent antibody against histidine tag present on 

recombinant proteins based on 19 kDa C-terminal fragment of MSP1 

(PvMSP119), the ectodomain (PvAMA-1E) and domains I-II and II of AMA-1 

(PvAMA-1DI-II and PvAMA-1DII). The recombinant protein based on the region II 

of DBP (PvDBP-RII) was used as positive control and human thioredoxin as 

negative control. Data were expressed as mean of fluorescent intensity (MFI). 

The results of flow cytometry assays confirmed the binding of PvDBP-RII to 

human Duffy A (MFI=1997405) and Duffy B (MFI= 5760303) erythrocytes. 

However, we were not able to detect the binding of PvMSP119 (MFI=20147), 

PvAMA-1E (MFI=53699), PvAMA-1DI-II (MFI=12012) or PvAMA-1DII 

(MFI=17930). Sera from BALB/c mice immunized with PvDBP-RII inhibited 

binding up to 66%. These results were confirmed by classic cytoadherence 

assay. COS-7 cells were transfected with plasmids encoding the proteins 

PvDBP-RII, PvMSP119, PvAMA-1DI-II or PvAMA-1DIII fused to GFP. The 

transfection efficiency and expression of proteins on cell surface were 

confirmed by flow cytometry using polyclonal antibodies raised on mice. The 

binding was evaluated by the number of rosettes formed between transfected 

cells and human erythrocytes using fluorescent microscope. The cells 

expressing PvDBP-RII were able to bind Duffy A (274144 rosettes/25 fields) 

and Duffy B (356129 rosettes/25 fields) human erythrocytes. On the other 

hand, PvMSP119, PvAMA1E, PvAMA-1DI-II and PvAMA-1DIII failed to bind human 

erythrocytes and specific rosettes were not observed. Sera from immunized 

mice inhibited binding of PvDBP-RII up to 99%. In conclusion, we developed a 

binding assay using flow cytometry which can be extremely useful to evaluate 

the binding of proteins to erythrocytes whose results were confirmed by classic 

cytoadherence assays, as observed the binding of PvDBP-RII to human 

erythrocytes. Using both biding assays, we were not able to determine the 

binding of PvMSP119, nor PvAMA-1 and their domains to human erythrocytes.    
 

Keywords: Parasitology, malaria, Plasmodium vivax, flow cytometry. 
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1.1 Epidemiologia da malária 

A malária é uma doença parasitária endêmica em 106 países, sendo que 

aproximadamente 50% da população mundial (3,3 bilhões) vive em áreas de risco 

de transmissão (OMS, 2011). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), no 

ano de 2010, ocorreram 216 milhões de casos e 655 mil mortes em todo o mundo 

(OMS, 2011), porém, uma revisão recente indica que este cenário pode ser ainda 

pior, com o número de mortes no ano de 2010 estimado em aproximadamente 1,24 

milhões (MURRAY et al., 2012). A África é a região mais afetada, representando 

81% dos casos, seguida do Sudeste da Ásia (13% dos casos) (OMS, 2011). Nas 

Américas, 20% da população reside em áreas de risco de transmissão de malária 

distribuídas em 21 países, sendo que no ano de 2010, ocorreram, 

aproximadamente, 675 mil casos e 1.000 mortes (OMS, 2011). 

Dentre as espécies de Plasmodium que infectam o homem (Plasmodium 

falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e 

Plasmodium knowlesi), o P. falciparum é o mais prevalente (91% do total de casos) e 

o responsável pela maioria das mortes (OMS, 2011). O P. vivax é amplamente 

distribuído em todo o mundo, responsável por 70% das infecções nas Américas 

(OMS, 2011) e, apesar da malária vivax ter sido considerada benigna por muito 

tempo, as tecnologias de diagnóstico moleculares por PCR, permitiram a exclusão 

de infecções mistas e, desta forma, foi possível identificar diversos casos graves e 

de morte associados à infecção exclusiva por P. vivax (TAN et al., 2008; TJITRA et 

al., 2008; MUELLER et al., 2009).  

No Brasil, a malária ocorre predominantemente na Região Amazônica e se 

mantém como um grave problema de saúde pública. No ano de 2011 foram 
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reportados 263.326 casos (SVS, 2011) e, segundo a OMS 84,7% dos casos 

registrados em 2010 foram causados por P. vivax (OMS, 2011).  Assim como no 

cenário mundial, têm sido relatados casos de malária vivax grave na região 

amazônica, sendo que no período de 1998 a 2008, foram oficialmente reportadas 

234 mortes (revisto por OLIVEIRA-FERREIRA et al., 2010). Estudos recentes em 

Manaus demonstram aumento no número de casos de hospitalização em 

decorrência de malária vivax (SANTOS-CIMINERA et al., 2007) associados, 

principalmente, a anemia grave, trombocitopenia, síndrome neurológica, 

insuficiência renal e icterícia (revisto por LACERDA et al., 2012). Neste sentido, a 

malária causada pelo P. vivax representa um grave problema de saúde pública, com 

elevado custo para o sistema de saúde, além de ser um entrave para o 

desenvolvimento econômico local, uma vez que o paciente debilitado se torna 

incapaz de exercer seu trabalho em sua plenitude.  

1.2 Ciclo de vida do Plasmodium  

O ciclo biológico do Plasmodium é bastante complexo, caracterizado por uma 

fase sexuada (esporogonia) que ocorre nas fêmeas do mosquito Anopheles e duas 

fases assexuadas no hospedeiro secundário (pré-eritrocítica e eritrocítica, Figura 1).  

A infecção se inicia com o inóculo de 15 a 123 esporozoítas na derme do 

mamífero através da picada de uma fêmea do mosquito Anopheles infectada (revisto 

por PRUDÊNCIO et al., 2006). Após o inóculo, os esporozoítas começam a se 

mover, parecendo deslizar pela derme, até atingirem um vaso sanguíneo e entrarem 

na corrente circulatória (VANDERBERG; FREVERT, 2004; AMINO et al., 2005). 

Alternativamente, alguns esporozoítas podem invadir o sistema linfático, chegando 
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aos linfonodos, onde interagem com células dendríticas e se desenvolvem em 

formas exo-eritrocíticas, similares às formas hepáticas (AMINO et al., 2005). Dentre 

o total de esporozoítas inoculados, aproximadamente metade se mantém na derme 

por até 7 horas e de 15 a 20% atinge o sistema linfático (ALY et al., 2009). 

 

Figura 1. Ciclo de vida do Plasmodium sp (revisto por JONES; GOOD, 2006). 

 

Os esporozoítas que entram na corrente sanguínea, seguem para os 

sinusóides hepáticos, atravessando-os. Há evidências de que os esporozoítas 

invadem as células de Kupffer, cruzam o espaço de Disse e invadem os hepatócitos, 

formando um vacúolo parasitóforo, que promove uma barreira entre o parasita e a 

célula hospedeira (revisto por PRUDÊNCIO et al., 2006; ALY et al., 2009). No 

hepatócito, os esporozoítas se reproduzem por esquizogonia e são gerados milhares 

de merozoítas. Os merozoítas formados saem do vacúolo parasitóforo para o lúmen 

da célula e após a morte celular, são liberados na corrente sanguínea, envoltos pela 

membrana da célula hospedeira, sendo denominados merossomos (PRUDÊNCIO et 
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al., 2006). Dessa forma, são protegidos do reconhecimento por células dendríticas e 

de Kupffer. No caso do P. vivax e do P. ovale, há o desenvolvimento de formas 

hepáticas dormentes, denominadas hipnozoítos, que podem ser reativadas após 

meses ou anos, sendo possível que a pessoa volte a desenvolver a doença após o 

tratamento, mesmo sem ter sido re-infectada (revisto por MUELLER et al., 2009).  

Os merozoítas liberados na corrente sanguínea invadem os eritrócitos. Este 

processo é extremamente eficaz e ocorre em aproximadamente 27,6 segundos,  

(GILSON; CRABB, 2009).  Dentro dos eritrócitos, os parasitas sofrem um novo ciclo 

de reprodução assexuada, gerando esquizontes repletos de merozoítas. Após a 

ruptura das células, os merozoítas invadem novos eritrócitos, perpetuando o ciclo 

eritrocítico. No caso do P. vivax, apenas os eritrócitos jovens (reticulócitos) são 

infectados, justificando a menor parasitemia observada na infecção por essa espécie 

(MUELLER et al., 2009).  

No interior dos eritrócitos, alguns parasitas se desenvolvem em gametócitos 

masculino e feminino. Após a ingestão pela fêmea do mosquito Anopheles, estes 

gametócitos se fundem, dando origem ao zigoto que, por sua vez, transforma-se em 

um oocineto móvel. O oocineto maduro atravessa a matriz peritrófica e o epitélio do 

intestino médio e, então, diferencia-se em oocisto. O oocisto desenvolve-se durante, 

aproximadamente, 10 dias e quando atinge a maturidade libera esporozoítas na 

circulação (revisto por GHOSH; JACOBS-LORENA, 2009). Os esporozoítas 

circulantes invadem as glândulas salivares do mosquito e a inoculação destes 

durante o repasto sanguíneo no mamífero completa o ciclo de vida do parasita. 
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1.3 Processo de invasão de eritrócitos por merozoítas de Plasmodium 

A invasão dos eritrócitos é um processo complexo, no qual inúmeras moléculas 

do parasita interagem com receptores da célula hospedeira (Tabela 1). Esta invasão 

ocorre em três etapas: i) adesão do parasita ao eritrócito; ii) reorientação do 

parasita, direcionando o pólo apical para a membrana da célula hospedeira e iii) 

formação da junção e invasão (Figura 2). 

 

Figura 2. Representação esquemática do processo de invasão do merozoíta ao 
eritrócito. (figura adaptada de SRINIVASAN et al., 2011). 

 

O primeiro contato do merozoíta com o eritrócito, mediado pelas Proteínas da 

Superfície do Merozoíta (MSPs), é de baixa afinidade, reversível e ocorre em 

qualquer orientação (Figura 2) (revisto por GAUR et al., 2004). Dentre essas 

proteínas de superfície, algumas (MSP 1, 2, 4, 5, 8 e 10) se mantém ancoradas na 

membrana pela cauda de GPI (glicosilfosfatidilinositol), enquanto outras (MSP 3, 6, 7 

e 9) são solúveis e estão apenas associadas à superfície do merozoíta (revisto por 

GAUR et al., 2004; COWMAN; CRABB, 2006). Além das âncoras de GPI, essas 

proteínas possuem domínios ricos em cisteína, dentre estes, domínios do tipo EGF, 

fundamentais para que ocorram interações proteicas necessárias para a adesão 

(revisto por COWMAN; CRABB, 2006).  
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A segunda etapa no processo de invasão do merozoíta ao eritrócito consiste na 

reorientação deste, a fim de direcionar o polo apical para a membrana da célula alvo 

(Figura 2). Os mecanismos moleculares que promovem essa reorientação não são 

bem conhecidos, porém, há indícios de que o Antígeno 1 de Membrana Apical 

(AMA-1) possa ser a proteína chave dessa fase, uma vez que anticorpos contra 

AMA-1 bloqueiam a reorientação, mas não interferem com a adesão inicial 

(MITCHELL et al., 2004). 

Tabela 1. Proteínas envolvidas na ligação a eritrócitos (IYER et al., 2007; revisto por 
GAUR; CHITNIS, 2011). 

 Proteína Ligante Receptor eritrocitário 

  EBA175 Glicoforina A 
  EBA140 Glicoforina C 
  EBA165 Desconhecido 
 EBA181 Banda 4.1 
  EBL1 Glicoforina B 

P. falciparum PfMSP119 Desconhecido 
 RH1 Receptor Yb 
 RH2a Desconhecido 
 RH2b Receptor Zb 
 RH3 Desconhecido 
 RH4 Receptor complementar 1 
 RH5 Receptor Wb 
  PfAMA-1 Desconhecido 

P. vivax 

PvDBP Antígeno sangüíneo Duffy 

PvRBP 1 & 2 Desconhecidos 

PvMSP119 Desconhecido 

P. knowlesi PkDBPα Antígeno sangüíneo Duffy 

PkDBPβ e PkDBP Desconhecidos 

P. yoelii 

Py235 (RBP like) 
Receptor sensível à tripsina e 

quimiotripsina 

EBL Desconhecido 

Proteína 135 kDa Antígeno Sangüíneo Duffy 
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Após a reorientação ocorre a formação do complexo de junção entre as 

membranas do parasita e das hemácias (Figura 2). Esta junção irreversível é 

formada por interações proteicas de alta afinidade e, após sua formação, inicia-se o 

processo de invasão. As moléculas que participam da formação dessa junção são 

melhor caracterizadas e localizam-se nas roptrias e nos micronemas dos merozoítas 

(revisto por GAUR et al., 2004).  

Sabe-se que duas famílias de proteínas estão envolvidas nesse processo de 

junção: i) as proteínas ligantes tipo “Duffy” (DBL) e ii) as proteínas do tipo ligantes de 

reticulócitos (RBL) (GAUR et al., 2004; revisto por COWMAN; CRABB, 2006). A 

primeira família é composta pela proteína ligante de Duffy (DBP) e proteínas 

homólogas a esta, representadas pela MAEBL e pelos Antígenos Ligantes de 

Eritrócito (EBA-175, EBA-140 e EBA-81), as quais se ligam a resíduos de ácido 

siálico de glicoforinas (revisto por GAUR et al., 2004). A segunda família inclui a 

Proteína Ligante de Reticulócito (RBP) de P. vivax e suas homólogas nas demais 

espécies. No caso de P. falciparum, esta família é representada pelas proteínas 

PfRh1, PfRh2, PfRh2b e PfRh4 (revisto por COWMAN; CRABB, 2006). Além destas, 

trabalhos recentes apontam que o complexo de AMA-1 com as proteínas RONs 2, 4 

e 5 está localizado na junção e seria fundamental para a invasão do eritrócito 

(revisto por GAUR; CHITNIS, 2011). 

1.3.1 Proteína 1 da Superfície de Merozoítas (MSP1) 

A MSP1 é sintetizada durante a esquizogonia, como um precursor de 195 kDa 

e se associa às proteínas MSP6 e MSP7 (Figura 3) formando um complexo que se 

ancora à membrana pela  âncora de GPI (HOLDER; FREEMAN, 1982; KAUTH et al., 
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2006; PACHEBAT et al., 2007). No momento da liberação dos merozoítas, as 

proteínas que formam este complexo sofrem um processamento primário pela 

protease Sub1, o qual é fundamental para que ocorra a invasão, uma vez que a 

inibição dessa enzima impede a invasão dos merozoítas aos eritrócitos (KOUSSIS et 

al., 2009). O primeiro processamento cliva a MSP1 em 4 fragmentos (Figura 3), um 

fragmento N-terminal de 83kDa (MSP183), dois fragmentos internos de 30 e 38kDa 

(MSP130 e MSP138) e um fragmento C-terminal de 42kDa (MSP142) (KOUSSIS et al., 

2009). No momento da invasão do eritrócito, ocorre um segundo processamento 

(Figura 3), mediado pela protease Sub2, em que a MSP142 é clivada, gerando um 

fragmento solúvel de 33kDa (MSP133) e outro de 19kDa (MSP119) (HACKETT et al., 

1999; HARRIS et al., 2005). O fragmento C-terminal de 19kDa possui 2 domínios do 

tipo EGF e é o único que permanece ancorado à membrana no momento da invasão 

(BLACKMAN et al., 1990; MORGAN et al., 1999) indicando que deve exercer um 

papel importante nessa fase. 

 

Figura 3. Processamento da MSP1 (figura adaptada de HOLDER, 2009). 
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A função exata da MSP1 ainda é desconhecida, mas há evidências que 

apontam para seu envolvimento na invasão de eritrócitos, pois anticorpos anti-

MSP119 presentes no soro humano são capazes de inibir a invasão (O’DONNELL et 

al., 2001). Sabe-se que anticorpos que bloqueiam o processamento secundário da 

MSP1 também impedem que ocorra a invasão (LAZAROU et al., 2009; WOEHLBIER 

et al., 2010) e, uma vez que a MSP119 permanece intacta e persiste por todo o ciclo 

intracelular, sugere-se que a esta proteína exerça alguma função nessa fase do 

desenvolvimento do parasita (DLUZEWSKI et al., 2008).  

Tendo em vista as evidências de que a MSP1 pode estar envolvida na invasão 

de eritrócitos, alguns estudos avaliaram se ela é capaz de se ligar aos eritrócitos. Na 

década de 80, um estudo identificou que a MSP1 poderia estar envolvida na adesão 

inicial do merozoíta ao eritrócito e que esta adesão seria dependente de ácido siálico 

(PERKINS; ROCCO, 1988). No ano de 2000, identificou-se por ensaio de 

“immunoblotting”, um domínio antigênico de 115 aminoácidos, presente no 

fragmento de 38kDa (MPS138), capaz de se ligar a eritrócitos humanos. Este 

domínio é reconhecido por soro de indivíduos de região endêmica africana e 

anticorpos policlonais contra essa região foram capazes de inibir a invasão do 

parasita, “in vitro”, em até 90% (NIKODEM; DAVIDSON, 2000). Outro estudo avaliou 

88 peptídeos sintéticos que cobriam toda a sequência da MSP1 de P. vivax 

(PvMSP1), dos quais 14 foram identificados com elevada atividade de ligação 

específica a reticulócitos, sendo que alguns estão localizados próximo ao sítio de 

clivagem dos fragmentos de 42 e 19kDa e um destes está localizado na região N-

terminal da MSP119 (RODRÍGUEZ et al., 2002).  
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Em relação à MSP119, identificou-se que peptídeos do receptor eritrocítico 

humano, denominado banda 3, foi capaz de se ligar à essa proteína e essa ligação 

foi sensível à quimiotripsina. Este estudo também mostrou que a MSP119 

recombinante, de P. falciparum, foi capaz de se ligar a eritrócitos (GOEL et al., 

2003). No ano seguinte, utilizando-se ensaio de citoaderência com células 

transfectadas, avaliou-se que a PvMSP119 é capaz de se ligar a eritrócitos e que um 

“pool” de soros de pacientes com malária vivax foi capaz de inibir essa ligação em 

até 89% (HAN et al., 2004).  

1.3.2 Proteína Ligante de Duffy (DBP) 

As proteínas ligantes de Duffy de P. vivax e P. knowlesi (PvDBP e PkDBP) 

estão localizadas nos micronemas e são fundamentais para a invasão de eritrócitos 

por estas espécies. A observação da importância destas proteínas para a invasão 

ocorreu na década de 70, quando se identificou que indivíduos refratários à infecção 

não possuíam o receptor sanguíneo Duffy (MILLER et al., 1975; MILLER et al., 

1976). Esta constatação explicava a baixa incidência de malária no Oeste da África 

em função da elevada prevalência do fenótipo Duffy negativo na população desta 

região (GAUR et al., 2004). Estudos posteriores “in-vitro” confirmaram que 

merozoítas de P. vivax e P. knowlesi eram incapazes de invadir eritrócitos Duffy 

negativos (MILLER et al., 1979; BARNWELL et al., 1989).  

A proteína DBP é caracterizada por uma região rica em cisteína, próxima ao N-

terminal, uma região intermediária de baixa complexidade, seguida de outra região 

rica em cisteína, uma porção transmembrânica e uma porção C-terminal intra-

citoplasmática (Figura 4). Esta proteína se liga ao antígeno Duffy, receptor para 
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quimiocinas (DARC), presente nos eritrócitos, através da região II da DBP (DBP-RII), 

correspondente à região N-terminal conservada, rica em cisteínas (Figura 4) 

(CHITNIS; MILLER, 1994; CHITNIS et al., 1996).  

 

Figura 4. Representação esquemática da Proteína Ligante de Duffy (DBP). A região II 
se liga ao receptor DARC presente nos eritrócitos (GAUR et al., 2004; VANBUSKIRK, 
KELLEY et al., 2004). 

 

O receptor DARC é uma proteína transmembrânica com 7 α-hélices que 

funciona como receptor de várias quimiocinas e a ligação da região II da DBP ocorre 

na região extracelular N-terminal de 35 aminoácidos deste receptor (revisto por 

CHITNIS; SHARMA, 2008). Este receptor apresenta dois polimorfismos importantes. 

O primeiro promove a substituição do aminoácido aspartato por uma glicina (códon 

42) na região N-terminal, que estão relacionados com os grupos sanguíneos Duffy A 

e Duffy B, respectivamente (KING et al., 2011). O segundo polimorfismo é a troca de 

T por C no nucleotídeo 33 no promotor do gene Duffy que promove o silenciamento 

deste gene, impedindo a expressão do antígeno Duffy (KING et al., 2011).  

Aparentemente, a ligação da proteína DBP ao antígeno Duffy seria essencial 

para a infecção por P. vivax, porém, recentemente, têm sido relatados casos de 
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pacientes Duffy negativos infectados por P. vivax (CAVASINI et al., 2007; 

CULLETON et al., 2009; MERCEREAU-PUIJALON; MÉNARD, 2010; MENDES et 

al., 2011; WURTZ et al., 2011). Estas constatações nos levam a hipotetizar que 

haveriam vias alternativas para a invasão por P. vivax, assim como ocorre em P. 

falciparum. Estas vias, no entanto, ainda são desconhecidas.  

Além da ausência do antígeno, há evidências de que o fenótipo do antígeno 

Duffy poderia influenciar na ligação da proteína DBP ao seu receptor e, 

consequentemente, modular a susceptibilidade à infecção (KING et al., 2011). De 

fato, um estudo recente demonstrou que a ligação de DBP à eritrócitos Duffy A foi 

41-50% menor em relação à Duffy B e que indivíduos Duffy A apresentavam 

redução de 30 a 80% no risco de desenvolver malária vivax (KING et al., 2011).  

1.3.3 Antígeno 1 de Membrana Apical (AMA-1) 

A proteína AMA-1 foi identificada na década de 80 como um antígeno presente 

na superfície de merozoítas de P. knowlesi, o qual era reconhecido por anticorpos 

capazes de inibir a invasão de merozoítas (DEANS et al., 1982; DEANS et al., 

1984). Estudos subseqüentes identificaram que AMA-1 está presente em todas as 

espécies de Plasmodium e possui ortólogos em outros membros do filo 

Apicomplexa, tais como Babesia bovis e Toxoplasma gondii (revisto por 

REMARQUE et al., 2007). A partir destas constatações, iniciaram-se estudos a fim 

de se caracterizar este antígeno quanto a sua estrutura, expressão, função e 

imunogenicidade nas diversas espécies de Plasmodium.  

AMA-1 é uma proteína transmembrana altamente conservada, formada por um 

ectodomínio rico em cisteínas, uma região transmembrana e uma região C-terminal 
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(Figura 5). As pontes dissulfeto formadas pelas 16 cisteínas sugerem o dobramento 

do ectodomínio em uma região N-terminal e três domínios (DI, DII e DIII) (revisto por 

REMARQUE et al., 2007). Em 2005, confirmou-se a presença destes domínios 

(Figura 5) através de análise da estrutura cristalográfica da proteína recombinante 

expressa em Pichia pastoris (PIZARRO et al., 2005).  

 

Figura 5. Representação esquemática do Antígeno 1 de Membrana Apical (AMA-1) 
(PIZARRO et al., 2005; revisto por REMARQUE et al., 2007).  
 

Na fase final da reprodução assexuada nos eritrócitos, ocorre expressão 

elevada de AMA-1, que é translocada para os micronemas no pólo apical 

(BANNISTER et al., 2003).  Este processo é acompanhado pela clivagem do pró-

domínio presente na região N-terminal sendo que, em P. falciparum, a proteína 

precursora de 83kDa, é convertida em uma proteína de 66kDa (HOWELL et al., 

2001). Assim como a MSP1, no momento da invasão de eritrócitos, AMA-1 sofre 

nova clivagem mediada pela protease Sub2 (HARRIS et al., 2005) gerando 

fragmentos de 48 e 44 kDa (HOWELL et al., 2005).  

Tentativas de inativar o gene ama-1 em Plasmodium sp e T. gondii não foram 

bem sucedidas, sugerindo que AMA-1 possui um papel vital para a sobrevivência 

destes parasitas (HEHL et al., 2000; TRIGLIA et al., 2000), além disso, o 
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conhecimento adquirido até o momento reforça a hipótese de que AMA-1 está 

envolvida na invasão de eritrócitos. No entanto, os mecanismos pelos quais a 

proteína AMA-1 está envolvida na invasão aos eritrócitos são pouco conhecidos. Há 

evidências de que AMA-1 participa da reorientação dos merozoítas, pois na 

presença de um anticorpo inibidor da invasão, merozoítas de P. knowlesi foram 

capazes de aderir a eritrócitos, mas não sofreram reorientação (MITCHELL et al., 

2004). Também é provável que AMA-1 esteja envolvida na formação da junção, 

provavelmente, associando-se a outras proteínas. 

 Nesse sentido, estudos em T. gondii demonstraram que, no momento da 

invasão, a proteína AMA-1 está localizada na junção em associação às proteínas 

TgRon 2, 4, 5 e 8 (TYLER et al., 2011). Baseado nessas observações postulou-se a 

hipótese de que o mesmo possa acontecer em Plasmodium. Estudos recentes 

demonstraram que AMA-1 de P. falciparum também está localizada na junção 

(RIGLAR et al., 2011) e ensaios de imunoprecipitação evidenciaram interação entre 

PfAMA-1, PfRON2 e PfRON4 (CAO et al., 2009). No ano seguinte, foi demonstrado 

que um peptídeo inibidor da invasão se liga à região hidrofóbica de PfAMA-1 

impedindo a interação com o complexo de proteínas PfRON (RICHARD et al., 2010). 

Esta região hidrofóbica também foi reconhecida pelo anticorpo monoclonal 4G2, cujo 

epítopo conformacional está localizado no “loop” do domínio II de AMA-1 (PIZARRO 

et al., 2005; COLLINS et al., 2007). Assim como o peptídeo, este anticorpo também 

foi capaz de inibir a invasão ao impedir a formação do complexo entre AMA-1 e as 

proteínas RONs (COLLINS et al., 2009). Tais constatações sugerem que esse 

domínio deve desempenhar um papel crítico durante a invasão a eritrócitos. 
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Estudos posteriores se focaram em refinar a ligação de AMA-1 às RONs e 

observou-se que a proteína AMA-1 está associada à RON2 (LAMARQUE, M. et al., 

2011; TYLER; BOOTHROYD, 2011). Em T. gondii, identificou-se uma região 

localizada entre duas hélices hidrofóbicas de TgRON2 capaz de se ligar à TgAMA-1 

(LAMARQUE et al., 2011; TYLER; BOOTHROYD, 2011), posteriormente, foi feita a 

co-cristalização de TgAMA-1 com um peptídeo sintético de TgRON2, 

correspondente àquela região previamente mapeada e verificou-se que este se liga 

à região hidrofóbica de TgAMA-1 (TONKIN et al., 2011). Em seguida, demonstrou-se 

que em P. falciparum, a mesma região localizada entre as hélices hidrofóbicas de 

PfRON2 foi capaz de se ligar à região hidrofóbica de PfAMA-1 presente no domínio 

II desta proteína (SRINIVASAN et al., 2011). 

Outra observação interessante foi o fato da região citoplasmática de AMA-1 ser 

capaz de se ligar à aldolase, molécula que serve como ponte entre as proteínas de 

superfície e o motor actina-miosina do parasita (SRINIVASAN et al., 2011). Todas 

essas constatações reforçam a hipótese que AMA-1 age como uma ponte que ligaria 

o complexo RON2, o qual se insere no citoplasma da célula hospedeira, ao motor 

actina-miosina do parasita, promovendo a invasão (Figura 6). 

No entanto, alguns dados contradizem o modelo acima (Figura 6). Ensaios de 

imunolocalização mostram que as proteínas RONs estão sempre localizadas na 

junção, enquanto AMA-1 está distribuída por toda a superfície extracelular do 

parasita e que, apesar do peptídeo inibitório romper o complexo, o parasita ainda 

apresenta tração (revisto por BARGIERI et al., 2012). Sendo assim, é possível que a 

proteína AMA-1 exerça sua função ao se ligar diretamente aos eritrócitos.  
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Figura 6. Representação esquemática do modelo de interação das proteínas AMA-1 e 
RON2 no momento da invasão. O complexo RON2 se insere no citoplasma da célula 
hospedeira, enquanto a proteína AMA-1, ligada à RON2, seria a ponte entre esse complexo 
e o motor actina-miosina do parasita.   
 

De fato, demonstrou-se que peptídeos sintéticos derivados de PfAMA-1 foram 

capazes de se ligar a eritrócitos humanos (URQUIZA et al., 2000) e que células 

COS-7 expressando os domínios I-II de AMA1 de P. yoelii em sua superfície foram 

capazes de se ligar a eritrócitos de camundongos e ratos e que esta ligação foi 

sensível a tripsina e quimiotripsina (FRASER et al., 2001). Além dos domínios I-II, 

mostrou-se que o domínio III de AMA-1 de P. falciparum também foi capaz de se 

ligar a eritrócitos quando expresso em células CHO-K1 e que essa ligação se dá 

através da proteína Kx presente na superfície de eritrócitos (KATO et al., 2005). 

Recentemente, nosso grupo avaliou a capacidade dos domínios I-II e III de PvAMA-1 

de se ligarem a eritrócitos humano, utilizando “immunoblotting” e citoaderência com 
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células COS-7 expressando os domínios ligantes na sua superfície. Este estudo 

mostrou indícios de ligação dos domínios I-II aos eritrócitos, porém, a eficiência de 

transfecção das células foi baixa (BARBEDO, 2007). Estes resultados suportam a 

hipótese de que AMA-1 age como uma molécula de adesão durante a invasão aos 

eritrócitos. 

1.4 Papel dos anticorpos contra proteínas de merozoítas na imunidade 

contra malária 

A resposta imune contra a malária é bastante complexa, em função do ciclo de 

vida do parasita e do grande número de antígenos parasitários. Sabe-se que a 

exposição constante promove imunidade clínica, capaz de controlar a parasitemia e 

reduzir a sintomatologia (PERSSON, 2010) e que a presença de anticorpos é 

essencial, apesar de a imunidade efetiva requerer a cooperação entre respostas 

celular e humoral.  

A importância dos anticorpos na imunidade contra malária foi bem evidenciada 

por estudos que demonstraram que a transferência passiva de imunoglobulinas de 

pacientes é capaz de diminuir a parasitemia em voluntários humanos (MCGREGOR, 

1964; SABCHAREON et al., 1991). Acredita-se que os anticorpos bloqueiam a 

invasão da célula hospedeira e, consequentemente, inibem o desenvolvimento do 

parasita (PERSSON, 2010). Na fase eritrocítica, os antígenos de merozoítas são 

alvos de anticorpos e a inibição da invasão ao eritrócito pode ocorrer por agregação 

dos merozoítas previamente à adesão (GILSON et al., 2008), inibição do 

processamento de antígenos (DUTTA et al., 2005; MOSS et al., 2012) ou bloqueio 

da ligação entre proteínas necessárias para a invasão (GRIMBERG et al., 2007; 
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BEESON et al., 2008). Dentre os antígenos alvos de anticorpos inibitórios, 

destacam-se a MSP1, DBP e AMA-1. 

Sabe-se que anticorpos anti-MSP1 estão associados com a diminuição do risco 

de infecção por malária (EGAN et al., 1996). Um estudo conduzido na Indonésia 

demonstrou que, apesar de a presença de anticorpos anti-MSP119 ocorrer desde a 

primeira infecção, eram necessárias duas ou mais infecções por P. falciparum para 

que houvesse a aquisição de anticorpos inibitórios de invasão (MURHANDARWATI 

et al., 2008), o que está de acordo com a observação de que são necessárias 

múltiplas infecções para que ocorra a aquisição da imunidade clínica. Além disso, 

muitos estudos demonstraram que os anticorpos anti-MSP1 são capazes de inibir a 

invasão ao eritrócito e o crescimento de parasitas (EGAN et al., 1999; O’DONNELL 

et al., 2001; PERRAUT et al., 2005).  

Os mecanismos de ação propostos para estes anticorpos inibitórios são: 

aglutinação dos merozoítas previamente à adesão (GILSON et al., 2008; GREEN et 

al., 1981), inibição da interação entre a MSP1 com proteínas do parasita, tais como 

a MSP7 (PACHEBAT et al., 2007), inibição de interação entre a MSP1 e proteínas 

da célula hospedeira, inibição do processamento secundário da MSP1 e 

interferência no desenvolvimento do parasita após a invasão dos eritrócitos (revisto 

por HOLDER, 2009). Um estudo recente investigou a ação de anticorpos anti-

PfMSP119 gerados em coelhos e demonstrou que a inibição do processamento 

secundário não é o único mecanismo de ação e que deve haver um mecanismo 

ainda mais importante, provavelmente o impedimento estérico na ligação do parasita 

ao eritrócito (MOSS et al., 2012). Além disso, demonstrou-se que, após a invasão, 
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os anticorpos permanecem no interior dos eritrócitos e são capazes de retardar o 

desenvolvimento do parasita (MOSS et al., 2012).  

No caso da DBP, sabe-se que altos níveis de anticorpos estão associados à 

diminuição do risco de re-infecção e redução da parasitemia (KING et al., 2008) e 

que a ligação desta ao receptor DARC, presente nos eritrócitos, é essencial para 

que ocorra a invasão do P. vivax. Sendo assim, anticorpos anti-DBP poderiam agir 

inibindo essa interação e  impedindo a invasão dos eritrócitos. De fato, demonstrou-

se por ensaios de citoaderência, que anticorpos anti-DBP adquiridos em infecção 

natural por P. vivax e em imunizações experimentais foram capazes de inibir a 

ligação de DBP a eritrócitos (MICHON et al., 2000). O mesmo foi observado em 

indivíduos da região Amazônica expostos à malária por períodos prolongados 

(CERAVOLO et al., 2008). Tais anticorpos não apenas inibem a ligação da proteína 

ao seu receptor, mas são capazes de impedir a invasão de eritrócitos por P. vivax 

(GRIMBERG et al., 2007).   

Anticorpos anti-AMA-1 também estão associados à diminuição de risco de 

malária clínica (POLLEY et al., 2004; DODOO et al., 2008; NEBIE et al., 2008; 

STANISIC et al., 2009), indicando que estes anticorpos devem exercer papel 

fundamental na proteção, possivelmente, inibindo a invasão. Assim como para 

MSP1, há diversos mecanismos de ação propostos para estes anticorpos inibitórios. 

É provável que estes anticorpos interfiram no processamento proteolítico e na 

redistribuição de AMA-1 na superfície do merozoíta (DUTTA et al., 2003, 2005).  

Outro possível mecanismo seria a inibição da interação de AMA-1 com 

proteínas do parasita ou do hospedeiro, fundamentais para que ocorra a invasão. 

Um estudo de co-cristalização de AMA-1 com um anticorpo monoclonal inibitório 
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(1F9) identificou que este se ligava à uma região hidrofóbica de AMA-1 (COLEY et 

al., 2007). Posteriormente, COLLINS e colaboradores foram capazes de mapear um 

epítopo no domínio II de AMA-1 em que se liga o anticorpo monoclonal inibitório 4G2 

(COLLINS et al., 2007). Estudos posteriores demonstraram que mutações próximas 

a este epítopo inibem a interação de AMA-1 com o complexo RON e que o anticorpo 

4G2, provavelmente age, inibindo a formação do complexo AMA-1 com as proteínas 

RON (COLLINS et al., 2009). Um estudo recente confirmou que os anticorpos 4G2 e 

1F9 são capazes de inibir a ligação de AMA-1 à RON2 (SRINIVASAN et al., 2011), 

no entanto, o mecanismo pelo qual esses anticorpos inibem a formação do 

complexo é desconhecido. É possível que isso ocorra por impedimento estérico ou 

ainda, mediando alteração conformacional da proteína (revisto por TREECK et al., 

2009).  

Finalmente, é possível que as proteínas AMA-1 e MSP1 participem da invasão 

ao se ligar diretamente a proteínas presentes nos eritrócitos e que, assim como 

ocorre com a DBP, os anticorpos impediriam a formação dessas interações proteicas 

e consequentemente, inibindo a invasão dos eritrócitos. Nesse sentido, o 

desenvolvimento de um ensaio capaz de detectar a ligação de proteínas do 

merozoíta de P. vivax às células sanguíneas do hospedeiro e ainda avaliar a 

capacidade inibitória de anticorpos induzidos por infecção natural ou vacinação seria 

extremamente importante.  
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2.1 Objetivo geral 

Avaliar a capacidade de ligação de proteínas de merozoítas de P. vivax a 

eritrócitos humanos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

2.2.1. Expressão e purificação das proteínas recombinantes baseadas na 

proteína PvMSP119, no ectodomínio e nos domínios II e I-II da proteína PvAMA-1; 

2.2.2.  Estabelecimento do ensaio de citometria de fluxo para análise da ligação 

de proteínas recombinantes a eritrócitos humanos; 

2.2.3. Construção dos plasmídeos recombinantes codificando PvMSP119 

(pEGFP-msp119) e os domínios I-II e III de PvAMA-1 (pEGFP-ama-1di-ii e pEGFP-

ama-1diii) em fusão com GFP para transfecção de células de mamíferos;  

2.2.4. Transfecção de células COS-7 com os plasmídeos recombinantes e 

análise da ligação das células COS-7 transfectadas a eritrócitos humanos; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS            
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3.1 Expressão e purificação das proteínas recombinantes  

A proteína PvDBP-RII foi cedida pelo pesquisador Chetan Chitnis do Centro 

Internacional para Engenharia Genética e Biotecnologia (ICGEB - Índia) (SINGH et 

al., 2001). 

3.1.1 Expressão e purificação da proteína recombinante correspondente 

à PvMSP119 

A expressão e purificação da proteína recombinante PvMSP119 foi feita em 

Escherichia coli conforme descrito previamente por nosso grupo (CUNHA, 

RODRIGUES e SOARES, 2001). Resumidamente, bactérias E. coli BL21 (DE3) 

(Novagen) foram transformadas com o plasmídeo pET14b-msp119 e cultivadas em 

meio LB (Luria Broth – Invitrogen) contendo 100 µg/mL de ampicilina (LB-amp, 

Sigma) por 16 horas a 200 rpm e 37oC. A cultura foi diluída na razão 1:25 em LB-

amp e incubada a 37oC, sob agitação de 200 rpm até atingir D.O.600 entre 0,6-0,8. A 

expressão da proteína foi induzida pela adição de 0,01 mM de IPTG (Isopropil-β-D-

tiogalactosídeo – Pierce) por 4 horas a 37ºC e 200 rpm. O material foi centrifugado 

(1.600 g por 15 minutos a 4C) e as bactérias foram ressuspendidas em tampão de 

lise [57,5 mM NaH2PO4 (Synth), 128,7 mM NaCl (Synth), 1 mM PMSF (fluoreto de 

fenilmetilsufonila - Sigma) e 0,4 mg/mL de lisozima (Sigma)]. As bactérias foram 

lisadas por sonicação (6 ciclos de 1 minuto a 50% de amplitude) no sonicador 

Branson Digital Sonifier, em seguida, centrifugou-se a 15.000 g por 45 minutos a 

4ºC. A proteína foi obtida de forma solúvel no sobrenadante e purificada por 

cromatografia de afinidade.  

Para a purificação por cromatografia de afinidade, o sobrenadante obtido 

após sonicação foi aplicado lentamente em resina de níquel (GE Healthcare) 
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previamente equilibrada com o tampão de equilíbrio [57,5 mM NaH2PO4, 128,7 mM 

NaCl, 10% glicerol (m/v) e 2 mM PMSF; pH=6,0]. Em seguida a resina foi lavada 

com o tampão de lavagem (57,5 mM NaH2PO4, 128,7 mM NaCl, 10% glicerol (m/v) e 

1 mM PMSF; pH=6,0) e submetida a um gradiente (15 a 400 mM) de imidazol (USB) 

em tampão de lavagem. Após passagem pela resina, as alíquotas foram 

recuperadas e analisadas por SDS-PAGE 15%. As frações contendo a proteína 

foram reunidas e dialisadas em membrana para diálise (“SnakeSkin Pleated Dialysis 

Tubing” 10.000 MWCO, Thermo Scientific) contra 20 mM Tris-HCl, pH=8,0.  

Após a diálise, a proteína foi filtrada (0,45 µm) e purificada por cromatografia 

de troca iônica, utilizando a Coluna Q FF (GE Healthcare), previamente equilibrada 

com 20 mM Tris-HCl pH=8,0, que estava acoplada ao sistema ÄKTA prime plus (GE 

Healthcare). A eluição da proteína foi feita por gradiente linear de 0 a 1 M de NaCl, 

neste mesmo tampão. As frações coletadas foram analisadas em SDS-PAGE 15% e 

as que continham a proteína foram reunidas e dialisadas contra PBS (8 mM 

NaH2PO4, 2,3 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl; pH=7,4), durante a noite, sob agitação 

constante, a 4˚C. A concentração protéica foi determinada pelo método de 

densitometria a partir de eletroforese em gel de acrilamida, em que foi aplicado a 

amostra a ser testada e quantidades conhecidas de albumina sérica bovina (Sigma).  

3.1.2 Expressão e purificação da proteína recombinante correspondente 

ao domínio II de PvAMA-1 (PvAMA-1DII) 

A proteína recombinante PvAMA-1DII foi obtida conforme descrito previamente 

por nosso grupo (MÚFALO et al., 2008). Bactérias E. coli BL21 (DE3) foram 

transformadas com o plasmídeo pET28a-pvama-1dii, contendo a sequência 

codificante do domínio II de PvAMA-1 (aminoácidos 249 a 385). Estas bactérias 

foram cultivadas em meio LB contendo 30 µg/mL de canamicina (LB-can, Sigma) por 
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16 horas a 37oC. A cultura foi diluída na razão 1:25 em LB-can e incubada a 37oC, 

sob agitação de 200 rpm até atingir uma D.O.600 entre 0,6-0,8. A expressão da 

proteína foi induzida com a adição de 0,1 mM de IPTG por 4 horas a 37ºC. O 

material foi centrifugado (1.600 g por 15 minutos a 4C) e as bactérias foram 

ressuspendidas em tampão de lise (20 mM NaH2PO4, 0,5 M NaCl, 1 mM PMSF e 1 

mg/mL de lisozima). Após a lise das bactérias por sonicação, a proteína foi obtida de 

forma solúvel e purificada por cromatografia de afinidade, em resina de níquel. 

Para a purificação por cromatografia de afinidade, o sobrenadante obtido 

após sonicação foi aplicado lentamente em resina de níquel previamente equilibrada 

com o tampão de equilíbrio (20 mM NaH2PO4 , 0,5 M NaCl). Em seguida a resina foi 

lavada com o tampão de lavagem [20 mM NaH2PO4 , 0,5 M NaCl, 10% glicerol (m/v) 

e 1 mM PMSF; pH7,0] e submetida a um gradiente de imidazol (15 a 400 mM). Após 

passagem pela resina, as alíquotas foram recuperadas e analisadas por SDS-PAGE 

12%. As frações contendo a proteína foram reunidas e dialisadas contra 20 mM Tris-

HCl, pH=8,0.  

Após a diálise, a proteína foi filtrada (0,45 µm) e purificada por cromatografia 

de troca iônica, utilizando a Coluna Q FF acoplada ao sistema ÄKTA prime plus. As 

frações coletadas foram analisadas em SDS-PAGE 12% e as que continham a 

proteína foram dialisadas contra PBS, durante a noite, sob agitação constante, a 

4˚C. A concentração protéica foi determinada pelo método de Bradford (BioRad 

Protein Assay). 

3.1.3 Expressão e purificação da proteína recombinante correspondente 

ao ectodomínio de PvAMA-1 (PvAMA-1E) 

A expressão e purificação da proteína recombinante correspondente ao 

ectodomínio de PvAMA-1 (PvAMA-1E) foi feita em P. pastoris, conforme descrito, 
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recentemente, por nosso grupo (VICENTIN, 2012). O gene correspondente ao 

ectodomínio de AMA-1 de P. vivax (aminoácidos 43 a 487) foi sintetizado 

comercialmente (Genscript, EUA) com o intuito de optimizar o códon para expressão 

em P. pastoris, remover 3 sítios de glicosilação e adicionar cauda de histidina. Este 

gene foi clonado no vetor pPIC9K (Invitrogen), o qual contém um peptídeo sinal para 

expressão secretada em leveduras (Figura 7).  

 

Figura 7. Representação esquemática da construção do gene pvama-1E clonado no 
vetor pPIC9K para expressão em Pichia pastoris. 

 

A expressão da proteína foi realizada pelo cultivo do clone selecionado por 24 

horas a 28°C, sob agitação constante (230 rpm), em 40 mL de meio BMGY [1% 

(m/v) extrato de levedura (Sigma), 2% (m/v) peptona (Sigma), 100 mM KH2PO4 

(Synth), 0,34% (m/v) base nitrogenada de levedura (Invitrogen), 1% (m/v) sulfato de 

amônio (Sigma), 4x10-5% (m/v) biotina (Gibco) e 3% (m/v) glicerol (Sigma)]. Após 

este período, as células foram recolhidas por centrifugação, solubilizadas em 200 mL 

de meio BMMY [1% (m/v) metanol, 1% (m/v) extrato de levedura, 2% (m/v) peptona, 

100 mM KH2PO4, 0,34% (m/v) base nitrogenada de levedura, 1% (m/v) sulfato de 

amônio, 4x10-5% (m/v) biotina e 0,5% (v/v) metanol (Synth)] e cultivadas por 96 

horas a 28ºC, sob agitação constante (230 rpm). A indução foi mantida pela adição 

diária de metanol na concentração final de 1%. A proteína foi expressa de forma 

secretada, no sobrenadante de cultura.  
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O sobrenadante contendo a proteína solubilizada foi dialisado contra o 

tampão de equilíbrio (20 mM NaH2PO4, 20 mM Na2HPO4, 200 mM NaCl, pH=8,0) e a 

proteína foi purificada por cromatografia de afinidade em resina de níquel. Para a 

purificação por cromatografia de afinidade, o sobrenadante foi aplicado lentamente 

em resina de níquel previamente equilibrada com o tampão de equilíbrio. Em 

seguida a resina foi lavada com o tampão de lavagem [20 mM NaH2PO4 , 20 mM  

Na2HPO4, 0,5 M NaCl, 10% glicerol (m/v) e 1 mM PMSF; pH=6,0] e submetida a um 

gradiente de imidazol (15 a 400 mM) em tampão de lavagem. Após passagem pela 

resina, as alíquotas foram recuperadas e analisadas por SDS-PAGE 12%. As 

frações contendo a proteína foram reunidas e dialisadas contra 20 mM Tris-HCl, 

pH=8,0. Após a diálise, a proteína foi filtrada (0,45 µm) e purificada por 

cromatografia de troca iônica, utilizando a Coluna Q FF acoplada ao sistema ÄKTA 

prime plus. As frações coletadas foram analisadas em SDS-PAGE 12% e as que 

continham a proteína foram dialisadas contra PBS, durante a noite, sob agitação 

constante, a 4˚C. A concentração protéica foi determinada pelo método de Bradford. 

3.1.4 Expressão e purificação da proteína recombinante correspondente 

ao domínio I-II de PvAMA-1 em Pichia pastoris (yPvAMA-1DI-II) 

A proteína recombinante baseada nos domínios I-II de PvAMA-1 foi expressa 

por nosso grupo, anteriormente, em bactérias E. coli BL21 (DE3) (MÚFALO et al., 

2008). No entanto, essa proteína foi obtida em corpos de inclusão e, após etapas de 

desnaturação, redobramento e purificação, era mantida solúvel em um tampão 

contendo 50% de glicerol. Porém, para ensaios com eritrócitos, essa solução não 

pode ser utilizada, pois provoca hemólise das células. Sendo assim, no esforço de 

obter essa proteína na forma solúvel em PBS, realizamos a expressão da proteína a 

partir da levedura P. pastoris.  
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 O gene correspondente aos domínios I-II de AMA-1 de P. vivax (aminoácidos 

43 a 385) foi sintetizado comercialmente (Genscript, EUA) com o intuito de optimizar 

o códon para expressão em P. pastoris, remover 2 potenciais sítios de glicosilação e 

inserir cauda de histidina. Este gene foi clonado no vetor pPIC9K (Figura 8).  

 

Figura 8. Representação esquemática da construção do gene pvama-1di-ii clonado no 

vetor pPIC9K para expressão em Pichia pastoris. 

 

Para transformação de leveduras P. pastoris, 40 µg do plasmídeo pPIC9K-ama-

1di-ii foi linearizado com a enzima de restrição SalI (New England Biolabs). Após a 

digestão, o DNA foi purificado, adicionando-se 1 volume de fenol-clorofórmio (USB), 

seguido de centrifugação a 14.000 g por 3 minutos. A fase superior foi coletada e o 

DNA foi precipitado pela adição de 2 volumes de etanol absoluto gelado e incubação 

por 16 horas a -20°C. Após o término de incubação, o material foi centrifugado a 

14.000 g por 15 minutos a 4°C. O sedimento foi lavado com 500 µL de etanol 70% 

gelado e novamente centrifugado nas mesmas condições. Após secagem do 

sedimento a temperatura ambiente (T. A.), este foi ressuspendido em 10 µL de água 

miliQ estéril.   

O plasmídeo linearizado foi transformado em leveduras P. pastoris linhagem 

GS115. Para tanto, uma colônia de levedura foi inoculada em 5 mL de meio YPD 

[1% (m/v) extrato de levedura, 2% (m/v) peptona e 2% (m/v) glicose (Fluka)] e 

mantida sob agitação constante a 230 rpm por 16 horas e 28ºC. A seguir, 0,3 mL 
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deste pré-inóculo foi inoculado em 500 mL de meio YPD. A cultura foi incubada 

novamente, nas mesmas condições acima, até atingir uma D.O.600 de 1,3 a 1,5.  As 

células foram centrifugadas por 10 minutos a 4ºC e 450 g. O sobrenadante foi 

descartado e o sedimento solubilizado em 250 mL de água gelada estéril. Este 

procedimento de lavagem com água gelada foi repetido e, em seguida, o sedimento 

foi solubilizado em 20 mL de sorbitol (Sigma) 1 M estéril e gelado. Após nova 

centrifugação, o sedimento foi solubilizado em 500 L de sorbitol 1 M estéril e 

gelado.  

Para a transformação, 80 L das leveduras em sorbitol 1 M foram misturados 

com 40 g do plasmídeo linearizado com a enzima de restrição SalI. As células 

foram transferidas para uma cubeta de 0,2 cm (BioRad) gelada e incubadas no gelo 

por 5 minutos. As mesmas foram eletroporadas no eletroporador Gene 

Pulser/MicroPulser, Bio-Rad sob as condições: 1500 V, 200 de resistência e 25 µF 

de capacitância. Após o choque, adicionou-se imediatamente 1 mL de sorbitol 1 M 

gelado e as células foram semeadas em MD (meio mínimo contendo glicose 2%, 

sem histidina). As leveduras transformantes His+ foram identificadas após 3 dias de 

incubação a 30C. A seleção dos clones para expressão foi feita por avaliação da 

resistência ao antibiótico geneticina (G418, Sigma) nas concentrações finais de 0,5, 

1,0 e 2,0 mg/mL em meio YPD. O clone resistente a 1 mg/mL de geneticina foi 

escolhido para expressão da proteína recombinante.  

Para a expressão da proteína, o clone selecionado foi cultivado durante 24 

horas, 28ºC, 230 rpm, em 500 mL de meio BMGY. Após este período, as células 

foram recolhidas por centrifugação, durante 10 minutos, T.A. e 450 g, solubilizadas 

em 500 mL de meio BMMY e cultivadas por um período adicional de 4 dias. A 

indução foi mantida pela adição diária de metanol na concentração final de 1%. Após 
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esse período, a presença de proteína no sobrenadante foi analisada em SDS-PAGE 

12%.  A concentração da proteína foi determinada pelo método de Bradford. 

3.2 Eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio 

(SDS-PAGE) 

As eletroforeses foram realizadas de acordo com protocolos estabelecidos no 

laboratório. Os géis de empilhamento foram feitos utilizando-se 3% de 

acrilamida/bisacrilamida, a partir das soluções estoque [12% (m/v) acrilamida 

(Invitrogen), 1,2% (m/v) bis-acrilamida (Invitrogen) e 0,25 mM Tris (Invitrogen), 0,2% 

(m/v) dodecilsulfato de sódio (SDS – Invitrogen)] e polimerizados utilizando-se 0,1% 

(m/v) de persulfato de amônio (Sigma) e 12 µL de TEMED (Invitrogen) para 5 mL de 

solução final. Os géis de separação foram feitos utilizando-se 12% ou 15% de 

acrilamida/bisacrilamida, a partir de soluções estoque [30% (m/v) acrilamida, 0,8% 

(m/v) bis-acrilamida e 0,75 mM Tris, 0,2% (m/v) SDS] e polimerizados utilizando-se 

0,1% (m/v) de persulfato de amônio e 12 µL de TEMED (Invitrogen) para 9 mL de 

solução final. 

As eletroforeses foram realizadas a 140V em solução tampão tris-glicina (35 

mM SDS, 160 mM glicina (Synth), 25 mM Tris-HCl). Os géis foram corados em 

solução corante [1% (m/v) Coomassie blue R250 (USB), 45% (v/v) metanol (Synth) e 

10% (v/v) ácido acético (Synth)] e descorados com solução descorante [45% (v/v) 

etanol (Synth) e 10% (v/v) ácido acético glacial].  

As amostras foram preparadas em tampão de amostra [concentração final: 

2,5% (m/v) glicerol (Synth), 4% (m/v) SDS, 25 mM 2-mercaptoetanol (Bio-rad), 12,5 

mM Tris-HCl e 0,025 mM azul de bromofenol (Bio-rad)] e aquecidas a 97°C por 2 

minutos.  



33 
 

3.3 Ensaio de immunoblotting 

As amostras foram submetidas à eletroforese em gel SDS-PAGE conforme 

descrito anteriormente. Após a eletroforese, as amostras separadas no gel de 

acrilamida foram eletrotransferidas para membranas de nitrocelulose (Hybond N, GE 

Healthcare) em tampão de transferência [160 mM glicina, 25 mM Tris e 20% (v/v) 

metanol] a 100V por 1 hora, utilizando-se o sistema de transferência úmida Biorad. As 

membranas foram coradas com solução Ponceau-S [0,1% Ponceau red (Biorad) e 

10% ácido acético] para confirmação da transferência. Em seguida, a membrana de 

nitrocelulose foi incubada por aproximadamente 16 horas a 4oC, em solução de 

bloqueio [5% (m/v) leite em pó desnatado (Molico), 2,5% (m/v) albumina sérica bovina 

(BSA-Sigma)] em PBS [8 mM NaH2PO4, 2,3 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl; pH 7,4)]. 

Após este período, a membrana foi incubada por 1 hora a temperatura ambiente com 

o anticorpo primário monoclonal anti-His (GE Healthcare) diluído 1:1.000 em solução 

de bloqueio ou monoclonal anti-PvAMA-1DII (30 ng/mL) (GENTIL et al., 2010). Após 3 

lavagens de 10 minutos com PBS/Tween 20 a 0,05%, a membrana foi incubada por 1 

hora a temperatura ambiente com o anticorpo anti-IgG de camundongo conjugado à 

peroxidase (KPL) diluído 1:1.000 em solução de bloqueio e, após lavagens, a 

revelação foi feita por quimioluminescência utilizando kit ECL Western Blotting 

Analyses System (GE Healthcare). A revelação foi feita em sala escura, expondo a 

membrana ao filme fotográfico (GE Healthcare) e este foi revelado, utilizando-se 

soluções de revelação e fixação (Kodak). 

3.4 Obtenção de soros policlonais de camundongos 

Grupos de 6 camundongos BALB/c, fêmeas, de 6-8 semanas, isogênicos, 

procedentes do Biotério da FCF-IQ/USP foram usados para os experimentos de 
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imunização com as proteínas recombinantes PvDBP-RII, PvMSP119 e PvAMA-1E. 

Cada animal recebeu 4 doses de 10 g de proteína recombinante, em um volume final 

de 0,1 mL com intervalo de 15 dias. A imunização foi feita por via s.c. nas duas patas 

traseiras (1ª dose) ou base da cauda (doses subseqüentes), com o antígeno na 

presença de Adjuvante Incompleto de Freund (AIF, Sigma – Aldrich). As coletas de 

sangue foram realizadas 14 dias após cada imunização e os soros armazenados a -

20°C. Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação Animal 

da FCF/USP em 14 de março de 2011. 

3.5 Fenotipagem do antígeno Duffy 

Os eritrócitos de voluntários sadios foram fenotipados quanto à presença dos 

antígenos Duffy A (Fya+) ou Duffy B (Fyb+) pelo teste indireto de Coombs, utilizando 

anticorpos anti-Fya ou anti-Fyb (Fresenius Kabi), de acordo com as instruções do 

fabricante. Brevemente, os eritrócitos foram obtidos no momento do ensaio por 

centrifugação do sangue periférico (300 g por 10 minutos) e lavados 3 vezes com 

solução fisiológica (1.000 g por 5 minutos). Em seguida, preparamos uma suspensão 

de 5% de hemácias em solução fisiológica e 50 µL desta suspensão foi adicionada à 

50 µL do anticorpo anti-Fya ou anti-Fyb e incubada por 15 minutos a 37ºC. Após a 

incubação, as hemácias foram lavadas 3 vezes com solução fisiológica, adicionou-se 

100 µL de soro de Coombs e homogeneizou-se. Em seguida, as hemácias foram 

centrifugadas por 15 minutos a 1.000 g, o botão foi ressuspendido e observou-se se 

houve a formação de aglutinação, o que indica a presença do antígeno. O painel de 

hemácias (Fresenius Kabi) foi utilizado como controle. Este projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da FCF/USP em 28 de outubro de 2010. 
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3.6 Ensaio de ligação das proteínas recombinantes a eritrócitos 

humanos utilizando citometria de fluxo 

Neste ensaio, avaliamos a ligação das proteínas recombinantes a eritrócitos 

humanos por citometria de fluxo. Para tanto, utilizamos as proteínas PvMSP119, 

PvAMA-1E, PvAMA-1DII e PvAMA-1DI-II. A proteína recombinante baseada na região II 

de DBP (PvDBP-RII) foi utilizada como controle positivo e a tioredoxina como 

controle negativo, uma vez que esta possui cauda de histidina (his6). 

 Para os ensaios de ligação por citometria, coletamos sangue periférico de 

voluntários sadios. Os eritrócitos foram obtidos no dia do ensaio por centrifugação 

(250 g por 10 minutos) e lavados 3 vezes com meio RPMI 1640. Em seguida, as 

células vermelhas foram lavadas 3 vezes em PBS contendo 1% de albumina sérica 

bovina (PBS-BSA) e diluídas para a concentração de 1-107 células/mL em PBS-

BSA. Os eritrócitos (1x106) foram incubados por 4 horas a temperatura ambiente 

com 0 a 50 µg/mL das proteínas recombinantes ou tioredoxina humana (Sigma). Em 

seguida, as amostras foram lavadas 2 vezes com 200 μL de PBS-BSA e incubadas 

por 1 hora a 4˚C no escuro com anticorpo monoclonal conjugado mouse anti-penta-

His Alexa Fluor 647 (Qiagen) diluído 1:25 em PBS-BSA. As amostras foram lavadas 

3 vezes com 200 μL de PBS-BSA e ressuspendidas em PBS-BSA 1%.  

A aquisição dos dados foi feita no citômetro de fluxo FACSCanto II (Becton, 

Dickinson and Company) e a análise foi feita no software Flowjo versão 9.4.4. O 

citômetro de fluxo foi calibrado antes de cada ensaio. Foram adquiridos 400.000 

eventos totais por amostra no FACS. As amostras com tioredoxina foram usadas 

para determinar o background de ligação da proteína.  Para validar estes resultados, 

realizamos ensaios de inibição da ligação, utilizando soro policlonal anti-PvDBP-RII 
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nas diluições 1:100, 1:200 e 1:400. Soros de camundongos “naive” foram utilizados 

como controle negativo. 

Em todas as análises dos resultados de citometria, foi utilizada a média 

geométrica da intensidade de fluorescência (MIF). Para comparar as intensidades de 

fluorescência de experimentos diferentes, utilizamos a média geométrica da 

intensidade de fluorescência normalizada, conforme segue: 

  

MIF normalizada = (MIF / MIF basal)*100, onde: 

 

MIF basal = média geométrica da intensidade de fluorescência obtida com 0 

µg/mL de proteína. 

3.7 Plasmídeos recombinantes para transfecção celular 

Plasmídeos recombinantes codificando a região II de DBP, a proteína MSP119 

de P. vivax e os domínios I-II e III de AMA-1 de P. vivax foram utilizados para 

transfecção de células. Para tanto, selecionamos dois vetores para expressão em 

células de mamíferos em fusão com a GFP do inglês, (“green fluorescent protein”): 

pDisplay-EGFP, cedido pelo Dr. Joon-Yong Chung, da Coréia do Sul (HAN et al., 

2004) e o plasmídeo pEGFP-dbp, cedido pela Dra. Luzia Helena Carvalho do 

Instituto René Rachou da Fundação Oswaldo Cruz (CERAVOLO et al., 2008).  

Os plasmídeos pDEGFP-msp119, pDEGFP-dbp, pDEGFP-ama-1di-ii e 

pDEGFP-ama-1diii foram construídos, previamente, pela aluna de mestrado Mayara 

Barbedo (BARBEDO, 2007), a partir do vetor  pDisplay-EGFP e já estavam 

disponíveis no laboratório. 

Os plasmídeos pEGFP-ama-1di-ii e pEGFP-ama-1diii foram construídos a partir 

da seqüência de nucleotídeos correspondente aos domínios i-ii e iii de ama-1 de P. 
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vivax através da amplificação por PCR a partir do plasmídeo recombinante pMOS-

ama-1 (RODRIGUES et al., 2005), o qual contém o gene que codifica os 

aminoácidos 43 a 487 do ectodomínio de AMA-1. O plasmídeo pEGFP-msp119 foi 

construído a partir da seqüência de nucleotídeos correspondente à msp119 de P. 

vivax através da amplificação por PCR a partir do plasmídeo recombinante pET14b-

msp119 (CUNHA et al., 2001). As reações de PCR foram realizadas com 

oligonucleotídeos contendo sítios de restrição enzimática específicos para a 

clonagem no vetor pEGFP-N1 em fusão com a GFP (Tabela 2), o qual foi cedido 

pela Dra. Luzia Helena Carvalho do Instituto René Rachou da Fundação Oswaldo 

Cruz (CERAVOLO et al., 2008). 

 

Tabela 2.  Seqüências de oligonucleotídeos utilizados para construção de plasmídeos 

recombinantes para transfecção celular.  

Gene Seqüência do oligonucleotídeo 

Polaridade  
Sítio de 

restrição 

pvama-1di-ii 

5’-GATCTCGAGATGCCTACCGTTGAGAGAAGC–3’ 
Senso 
XhoI 

5’-CGGTGGATCCCGCTCCGGGCCTACTTCTTG–3’ 
Antisenso 

BamHI 

pvama-1diii 

5´-CTTCGAATTCTGATGTTCCCCTGCAGCATATATAAA-3´ 
Senso 
EcoRI 

5´-CGGTGGATCCCGTAGTAGCATCTGCTTGTTCGA-3´ 
Antisenso 

BamHI 

pvmsp119 

5´-CTTCGAATTCTGATGAGCTCCGAGCACACATGT-3´ 
Senso 
EcoRI 

5´-CGGTGGATCCCGGCTACAGAAAACTCCCTC-3´ 
Antisenso 

BamHI 

Sublinhado – sequências dos sítios de restrição. 

3.8  Transfecção de células COS-7 

Os plasmídeos recombinantes pDEGFP-msp119, pEGFP-msp119, pDEGFP-dbp, 

pEGFP-dbp, pDEGFP-ama-1di-ii, pEGFP-ama-1di-ii, pDEGFP-ama-1diii e pEGFP-ama-

1diii foram utilizados para transfecção de células COS-7 (American Type Culture 

Collection, Manassas, VA, USA). Para tanto, 1x105 células/poço foram plaqueadas 
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em placas de 6 poços em meio DMEM High glucose (LGC biotecnologia) 

suplementado com 5% de soro fetal bovino (Gibco), 100 unidades/mL de penicilina, 

100 µg/mL de estreptomicina e 1mM de piruvato de sódio. Após 24 horas, as células 

foram transfectadas com 3 µg/poço dos plasmídeos recombinantes na presença de 

6 µg/poço de polietilenoimina (Sigma).  As células foram mantidas a 37°C e 5% de 

CO2 por 24 horas e analisadas por microscopia de fluorescência a fim de confirmar a 

transfecção. A eficiência de transfecção foi avaliada pelo número de células 

fluorescentes (GFP), utilizando o citômetro de fluxo FACSCanto II (Becton, Dickinson 

and Company) em comparação com células não transfectadas, e a análise foi feita 

no software Flowjo versão 9.4.4. Foram adquiridos 20.000 eventos totais por 

amostra no FACS. 

3.9 Avaliação da expressão de proteínas na superfície de células COS-7 

transfectadas 

As células transfectadas com os plasmídeos recombinantes foram avaliadas 

quanto à expressão da proteína em sua superfície por citometria de fluxo. Após 24 

horas de transfecção, as células foram removidas da placa de cultura, incubando-se 

com EDTA 10 mM a 37ºC por 10 minutos, seguida de remoção mecânica com o 

auxílio de “cell scraper” (Corning). Após lavagens com PBS suplementado com 5% 

de soro fetal bovino (PBS-SFB), as células foram ressuspendidas em 200 μL de 

PBS-SFB e incubadas com anticorpos policlonais gerados em camundongos (anti-

PvAMA-1E, anti-PvDBP-RII ou anti-PvMSP119) ou soro de camundongos “naive” 

como controle, na diluição 1:100 por 1 hora a 4ºC. Após 3 lavagens com PBS-SFB, 

as células foram incubadas com anticorpo anti-mouse IgG1 PE (Becton, Dickinson 

and Company). Após 3 lavagens com PBS-SFB, foram adquiridos 50.000 eventos no 

citômetro de fluxo FACSCanto II (Becton, Dickinson and Company). Beads não 
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marcadas e marcadas com FITC e PE foram utilizadas na compensação das 

amostras. A percentagem de células expressando a proteína recombinante foi 

determinada em relação à células marcadas apenas com o anticorpo secundário. A 

análise foi feita no software Flowjo versão 9.4.4.  

3.10 Ensaio de citoaderência para avaliação da ligação de proteínas a 

eritrócitos  

As células transfectadas com os plasmídeos recombinantes foram avaliadas 

quanto à sua capacidade de ligação a eritrócitos humanos. Para tanto, foi coletado 

sangue periférico de voluntários sadios e os eritrócitos foram obtidos por 

centrifugação (250 g por 10 minutos). Os eritrócitos foram lavados 3 vezes com 

meio DMEM High glucose (LGC biotecnologia) e ressuspendidos a um hematócrito 

de 10%. O volume de 200 L desta suspensão foi adicionado em cada poço 

contendo células COS-7 transfectadas, obtendo-se a concentração final de 1% de 

eritrócitos, e incubou-se por 2 horas a 37°C e 5% de CO2. As placas foram lavadas 

três vezes com 2 mL de DMEM High glucose para remover os eritrócitos não 

aderentes. Após as lavagens, foi avaliado o número de rosetas formadas em 25 

campos, em microscópio de fluorescência (Nikon Eclipse TE 300) no aumento de 

200X.  

Para validar os experimentos, realizamos a inibição da ligação utilizando 

anticorpos policlonais anti-PvDBP-RII. Para tanto, as células COS-7 transfectadas 

(1x105) com os plasmídeos recombinantes pDEGFP-dbp ou pEGFP-dbp, 

expressando PvDBP em sua superfície, foram previamente incubadas por 1 hora 

com anticorpo policlonal anti-PvDBP-RII, nas diluições 1:400, 1:800 e 1:1600.  Em 

seguida, foram incubadas com eritrócitos Duffy B (concentração final de 1%) por 2 

horas e a formação de rosetas em 25 campos foi avaliada por microscópio de 
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fluorescência no aumento 200X. Os resultados foram expressos como a 

percentagem de inibição de ligação a eritrócitos em relação ao número total de 

rosetas formadas na ausência de soro. Soro de camundongos “naive” foi utilizado 

como controle negativo. 

3.11 Análise estatística 

A análise estatística foi determinada através do programa GraphPad PRISM 4. 

As análises de comparação entre mais de 2 grupos foram realizadas pela Análise de 

Variânca Unidimensional (One-way ANOVA) seguida do teste de Tukey. As análises 

de comparação entre 2 grupos, apenas, foram feitas pelo teste t de Student. 
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4.1 Expressão e purificação das proteínas recombinantes de P. vivax 

As proteínas PvMSP119 e PvAMA-1DII foram expressas em bactérias E. coli, 

na forma solúvel. A proteína PvMSP119 apresentou massa molecular aparente de 18 

kDa e a PvAMA-1DII de 26 kDa (Figura 9). A proteína PvAMA-1E expressa em 

levedura apresentou massa molecular aparente de 53 kDa e rendimento de 7,5 

mg/mL (Figura 09).  

 

Figura 9. Análise em SDS-PAGE 15% das proteínas recombinantes após purificação. 
MM: marcador de massa molecular (Fermentas). A. PvDBP-RII, B. PvMSP119, C. PvAMA-
1DII e D. PvAMA-1E 
 

Em função da dificuldade de obtenção da proteína PvAMA-1DI-II em E. coli e, a 

partir do sucesso obtido com a expressão de PvAMA-1E em levedura, decidimos 

padronizar a expressão de PvAMA-1DI-II em P. pastoris (yPvAMA-1DI-II), na tentativa 

de obter a proteína solúvel. A proteína foi expressa de forma solúvel e secretada no 

sobrenadante da cultura, apresentando máxima expressão após 96 horas de 

indução com metanol. A proteína yPvAMA-1DI-II apresentou massa molecular 

aparente de 43-44 kDa (Figura 10) e foi reconhecida por anticorpo monoclonal anti-

His e anti-PvAMA-1DII (Figura 10 B e C) .              

A B C D 
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Figura 10. Análise em SDS-PAGE 12% da proteína recombinante baseada nos 
domínios I-II de PvAMA-1 produzida em P. pastoris (yPvAMA-1DI-II). A. yPvAMA-1DI-II 
purificada. B. Immunoblotting da proteína yPvAMA-1DI-II utilizando anticorpo anti-His (GE 
Healthcare). C. Immunoblotting da proteína yPvAMA-1DI-II utilizando anticorpo monoclonal 
anti-PvAMA-1DII. MM: marcador de massa molecular. 
 

4.2 Ensaio de ligação das proteínas recombinantes a eritrócitos 

humanos utilizando citometria de fluxo 

Após a expressão das proteínas de interesse, iniciamos a avaliação da ligação 

destas proteínas a eritrócitos por citometria de fluxo. Para tanto, usamos como 

controle positivo a proteína recombinante baseada na região II de DBP (PvDBP-RII), 

uma vez que a literatura mostra que foi possível detectar a ligação desta proteína a 

eritrócitos utilizando citometria de fluxo (TRAN et al., 2005). Além disso, avaliamos a 

ligação de PvMSP119 e utilizamos a tioredoxina humana como controle negativo.  

As proteínas contendo cauda de histidina, foram incubadas com os eritrócitos, 

nas concentrações de 0, 1, 10, 25 e 50 µg/mL por 4 horas a temperatura ambiente. 

A ligação das proteínas foi avaliada pela marcação com anticorpo monoclonal anti-

His.  

A estratégia de análise adotada para avaliar a ligação das proteínas aos 

eritrócitos está ilustrada na Figura 11. Inicialmente, foi feito um “gate” na população 

A B C 
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de eritrócitos, baseado em tamanho (FSC) e complexidade (SSC). Na população de 

eritrócitos, determinou-se a população de células marcadas com anti-penta-His 

Alexa Fluor 647, ou seja, aquelas células em que houve ligação de proteínas.  Na 

população de células anti-penta-His Alexa Fluor 647 positivas, foi avaliada a média 

geométrica da intensidade de fluorescência (MFI), determinada pelo software Flowjo 

v9.4.4.  

 

Figura 11. Estratégia de análise adotada para avaliar a ligação de proteínas a 
eritrócitos por citometria de fluxo. Inicialmente, foi feito um “gate” na população de 
eritrócitos, baseado em tamanho (FSC) e complexidade (SSC). Em seguida, determinou-se 
a população de células marcadas com anti-penta-His Alexa Flúor 647.  

 

Para comparar as intensidades de fluorescência entre experimentos diferentes 

utilizamos a média geométrica da intensidade de fluorescência normalizada pela 

intensidade de fluorescência basal (0 µg/mL de proteína).  

Os resultados da média aritmética (± desvio padrão) das proteínas PvDBP-RII, 

PvMSP119 e tioredoxina humana estão ilustrados na Figura 12. Nestes ensaios, 

notamos que a média de intensidade de fluorescência para a proteína PvDBP-RII foi 

diretamente proporcional à quantidade de proteína utilizada e que a ligação desta 

proteína a eritrócitos humanos Duffy B foi significativamente maior em relação à 

ligação à eritrócitos Duffy A (Figura 12). O controle negativo para cauda de histidina, 

tioredoxina humana, demonstra que não houve ligação inespecífica (Figura 12). 
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Figura 12. Curvas dose-resposta da ligação de proteínas a eritrócitos humanos. 

Eritrócitos (1x106 células) foram incubados com 0 a 50 µg/mL de proteína recombinante 

contendo cauda de histidina. A ligação das proteínas foi determinada com anti-penta-His 

Alexa Fluor 647, por citometria de fluxo. Os resultados são a média aritmética (± desvio 

padrão). A. PvDBP-RII, B. PvMSP119 e C. Tioredoxina humana.  

 

A 

B 
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** 

*** 

*** 
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Prosseguimos as análises de ligação das proteínas de merozoítas de P. vivax 

a eritrócitos humanos, utilizando as proteínas recombinantes baseadas em PvAMA-

1. As proteínas avaliadas foram: PvAMA-1E, PvAMA-1DII e yPvAMA-1DI-II. As 

proteínas contendo cauda de histidina, foram incubadas com os eritrócitos, nas 

concentrações de 0, 1, 10, 25 e 50 µg/mL por 4 horas a T.A. A estratégia de análise 

adotada para avaliar a ligação das proteínas aos eritrócitos está ilustrada na Figura 

11.  

Notamos que as médias de intensidade de fluorescência para as proteínas 

PvAMA-1E expressa em P. pastoris e PvAMA-1DII expressa em E. coli foi baixa 

(Figura 13 A e B), denotando a ausência de detecção da ligação destas aos 

eritrócitos. Em seguida, realizamos os mesmos ensaios com a proteína yPvAMA-1DI-

II expressa em levedura P. pastoris, a qual é sóluvel em meio aquoso. Observamos 

médias de intensidade de fluorescência baixas (Figura 13 C), indicando a ausência 

de ligação desta proteína aos eritrócitos.  
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Figura 13. Curvas dose-resposta da ligação de PvAMA-1 e seus domínios a 
eritrócitos. A ligação das proteínas foi determinada por citometria de fluxo conforme 
descrito. Os resultados são a média aritmética (± desvio padrão). A. PvAMA-1E, B. PvAMA-
1DII e C. yPvAMA-1DI-II. 
 
 

A partir dos resultados observados, realizamos as análises dos ensaios de 

ligação apenas na concentração de 50 µg/mL de proteínas. Observamos elevada 

média de intensidade de fluorescência quando analisada a ligação de PvDBP-RII a 

eritrócitos Duffy A (p<0,001) e Duffy B (p<0,001) em relação à tioredoxina humana 
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(Figura 14), indicando a ligação de PvDBP-RII aos eritrócitos humanos. Além disso, 

foi observada maior capacidade de ligação de PvDBP-RII a eritrócitos Duffy B em 

relação a Duffy A (p<0,001), na concentração de 50 µg/mL (Figura 14).  

Para validar estes resultados, realizamos ensaios de inibição da ligação, 

utilizando soro policlonal anti-PvDBP-RII nas diluições 1:100, 1:200 e 1:400. 

Observamos a inibição da ligação, da ordem de 60% (Figura 15). “Pool” de soros de 

camundongos “naive” foi utilizado como controle negativo.  
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 Figura 14. Ligação da proteína PvDBP-RII a eritrócitos. A ligação da proteína (50 
µg/mL)  foi determinada por citometria de fluxo conforme descrito. Os resultados são a 
média aritmética (± desvio padrão). (***) = p<0,001. 
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Diluições dos soros
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Figura 15. Inibição da ligação da proteína PvDBP-RII a eritrócitos humanos. Soros 
policlonais anti-PvDBP-RII ou “naive” (diluições 1:100, 1:200 e 1:400)  foram incubados com 
50 µg/mL de proteína recombinante PvDBP-RII e, posteriormente, incubados com eritrócitos 
Duffy B. Os resultados são a média aritmética (± desvio padrão) da percentagem de inibição 
da ligação das proteínas aos eritrócitos.  
 

Ao analisarmos a ligação das proteínas de merozoítas de P. vivax (50 µg/mL) a 

eritrócitos humanos, confirmamos a ligação de PvDBP-RII a eritrócitos Duffy A 

(p<0,001) e Duffy B (p<0,001) em relação à tioredoxina humana (Figura 16). No 

entanto, não foi possível detectar a ligação das proteínas PvMSP119, PvAMA-1E, 

PvAMA-1DII e yPvAMA1DI-II a eritrócitos humanos (Figura 16).   
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Figura 16. Ligação de proteínas de merozoítas de P. vivax a eritrócitos humanos. A 
ligação das proteínas (50 µg/mL) foi determinada por citometria de fluxo conforme descrito. 

Os resultados são a média aritmética (± desvio padrão). (***) = p<0,001. 
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4.3 Ensaio de ligação das proteínas de merozoítas de P. vivax a 

eritrócitos humanos por citoaderência  

A avaliação da ligação das proteínas de merozoítas de P. vivax a eritrócitos 

humanos foi confirmada pelo ensaio clássico de citoaderência. Plasmídeos 

recombinantes codificando a região II de DBP, a proteína MSP119 de P. vivax e os 

domínios I-II e III de AMA-1 de P. vivax foram utilizados para transfecção de células 

COS-7. Para tanto, selecionamos dois vetores para expressão em células de 

mamíferos em fusão com a GFP: pDisplay-EGFP e o plasmídeo pEGFP-dbp.  

Os plasmídeos pDEGFP-msp119, pDEGFP-dbp, pDEGFP-ama-1di-ii e pDEGFP-

ama-1diii foram construídos pela aluna de mestrado Mayara Barbedo, a partir do 

vetor  pDisplay-EGFP, porém, a eficiência de transfecção obtida era baixa, o que 

pode ter prejudicado a visualização da formação de rosetas (BARBEDO, 2007). 

Sendo assim, decidimos utilizar outro plasmídeo, o pEGFP-dbp cujo trabalho 

mostrava elevada eficiência de transfecção e formação de rosetas (CERAVOLO et 

al., 2008). A partir deste, foram construídos os plasmídeos pEGFP-ama-1di-ii, 

pEGFP-ama-1diii e pEGFP-msp119. 

Os plasmídeos recombinantes codificando a DBP, a proteína MSP119 de P. 

vivax e os domínios I-II e III de AMA-1 de P. vivax em fusão com a GFP foram 

utilizados para transfecção de células COS-7. As células transfectadas com os 

plasmídeos recombinantes foram avaliadas quanto à eficiência de transfecção e 

expressão da proteína em sua superfície por citometria de fluxo. Para essa análise, 

as células foram incubadas com anticorpos policlonais gerados em camundongos 

(anti-PvAMA-1E, anti-PvDBP-RII ou anti-PvMSP119) e, posteriormente, incubadas 

com anticorpo anti-mouse IgG1 PE.  
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A estratégia de análise adotada para avaliar a eficiência de transfecção e a 

expressão das proteínas na superfície das células transfectadas está ilustrada na 

Figura 17. Inicialmente, foi feito um “gate” na população de células COS-7, baseado 

em tamanho (FSC) e complexidade (SSC). Em seguida, foi feito um “gate” na 

população de células fluorescentes (GFP), sendo que a percentagem destas células 

GFP+ indicam a eficiência de transfecção. Nesta população, definiu-se o “gate” de 

células expressando a proteína em sua superfície, pela fluorescência emitida pelo 

anticorpo anti-mouse IgG1 PE.  

 

 

Figura 17. Estratégia de análise adotada para avaliar a expressão de proteínas na 
superfície de células transfectadas. Inicialmente, foi feito um “gate” na população de 
células COS-7, baseado em tamanho (FSC) e complexidade (SSC). Em seguida, foi feito 
um “gate” na população de células fluorescentes (GFP) e, dentro desta população, definiu-
se o “gate” de células expressando a proteína em sua superfície (anti-mouse IgG1 PE). As 
linhas azuis representam o controle negativo. 
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A eficiência de transfecção e a expressão das proteínas na superfície das 

células estão indicadas na Tabela 3. Observamos que a eficiência de transfecção de 

todos os plasmídeos foi superior a 50% e que a eficiência de transfecção entre 

plasmídeos pEGFP e pDEGFP foram similares, quando comparamos plasmídeos 

codificando as mesmas proteínas.    

Tabela 3. Análise da expressão de proteínas na superfície de células transfectadas. Os 

dados apresentados representam a eficiência de transfecção em cada condição 

experimental e a percentagem de células transfectadas expressando a proteína em sua 

superfície.  

Plasmídeo Utilizado 

Eficiência de 

Transfecção 

(% de células 

transfectadas) 

Percentagem de 

células transfectadas 

expressando a 

proteína 

pDEGFP-dbp  54,27 ± 3,19% 96,04 ± 0,01% 

pDEGFP-ama-1di-ii 68,53 ± 3,37% 1,59 ± 0,01% 

pDEGFP-ama-1diii 58,2 ± 7,44% 78,28 ± 0,06%  

pDEGFP-msp1
19 

 75,17 ± 2,90%  19,07 ± 0,04%  

pEGFP-dbp   73,6 ± 2,42% 79,78 ± 0,06% 

pEGFP-ama-1di-ii 67,17 ± 6,28% 38,73 ± 0.02% 

pEGFP-ama-1diii   46,9 ±15,31%  26,03 ± 0,2% 

pEGFP-msp1
19 

  60,47 ± 26,67% 45,76 ± 0,1% 
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Notamos que o número de células transfectadas expressando a proteína DBP 

foi bastante elevada, superior a 79%, conforme observamos na Tabela 3. Em 

relação às demais proteínas, esse índice foi menor, sendo que, a expressão de 

PvMSP119 foi menor, quando utilizamos o plasmídeo pDEGFP-msp119 (19,07 ± 

0,04%) em relação ao plasmídeo pEGFP-msp119 (45,76 ± 0,1%) (Tabela 3). No 

entanto, para o domínio III, a expressão da proteína foi maior com o plasmídeo 

pDEGFP-ama-1diii (78,28 ± 0,06%) em relação ao plasmídeo pEGFP-ama-1diii (26,03 

± 0,2%). Com relação ao domínio I-II de AMA-1 de P. vivax, observamos que apesar 

da eficiência de transfecção ter sido elevada com os dois plasmídeos 

(aproximadamente 67%), o número de células expressando a proteína foi muito 

variável. Notamos que a porcentagem de células expressando a proteínas, ao 

utilizarmos o plasmídeo pEGFP-ama-1di-ii foi de 38,73 ± 0,02%, porém, ao utilizarmos 

o plasmídeo pDEGFP-ama-1di-ii, a expressão foi muito baixa, cerca de 1,63% 

(Tabela 3).  

Prosseguimos as análises de citoaderência, a fim de avaliar a capacidade de 

ligação das proteínas a eritrócitos humanos e validar o método de citometria de 

fluxo. Para tanto, as células transfectadas com os plasmídeos recombinantes 

pDEGFP-dbp ou pEGFP-dbp, expressando PvDBP em sua superfície, foram 

utilizadas como controle positivo quanto à capacidade de ligação a eritrócitos 

humanos. Observamos que não houve diferença significativa no número de rosetas 

formadas entre eritrócitos Duffy A ou Duffy B (Figuras 18 e 19 A). Nas imagens de 

microscopia, podemos observar as células transfectadas, expressando GFP (verde) 

e, no campo claro, as rosetas formadas em torno destas células (Figuras 18 e 19B). 

Nota-se que o vetor pDEGFP-dbp apresenta fluorescência mais difusa em relação 

ao vetor pEGFP-dbp. Apesar de não ter sido observada diferença no número de 
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rosetas formadas entre Duffy A e Duffy B, foi possível notar que as rosetas 

formadas com eritrócitos Duffy B, aparentemente, apresentavam maior número de 

eritrócitos ao redor das células transfectadas. 
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Figura 18. Análise da ligação de eritrócitos a células transfectadas com o plasmídeo 
recombinante pEGFP-dbp. Células COS-7 foram transfectadas com o plasmídeo 
recombinante pEGFP-dbp. Após 24 horas de transfecção, estas células foram incubadas 
com eritrócitos Duffy A ou Duffy B por 2 horas. A. Os dados foram expressos em número de 
rosetas formadas em 25 campos no aumento de 200X. Os resultados são a média 
aritmética (± desvio padrão). A análise estatística foi realizada por teset t de student. ns 
(não significativo) = p>0,05. B. Imagens de citoaderência (rosetas) com células 
transfectadas com plasmídeo pEGFP-dbp (verde), na presença de eritrócitos Duffy A ou 
Duffy B. 
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Figura 19. Análise da ligação de eritrócitos a células transfectadas com plasmídeo 
recombinante pDEGFP-dbp. A. Os dados foram expressos em número de rosetas 
formadas em 25 campos. Os resultados são a média aritmética (± desvio padrão). A análise 
estatística foi realizada por teste t de student. ns (não significativo) = p>0,05. B. Imagens de 
citoaderência com células transfectadas (GFP), na presença de eritrócitos Duffy A ou Duffy 
B. 
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A fim de validar os experimentos acima, realizamos ensaios de inibição da 

citoaderência utilizando anticorpo policlonal anti-PvDBP-RII, nas diluições 1:400, 

1:800 e 1:1.600. Os resultados foram expressos como a percentagem de inibição de 

ligação a eritrócitos em relação ao número total de rosetas formadas na ausência de 

soro (Figura 20). “Pool” de soros de camundongos “naive” foi utilizado como controle 

negativo. A percentagem de inibição de formação de rosetas foi superior a 90% para 

o plasmídeo pEGFP-dbp (Figura 20 A) e variou de 60% (diluição do soro de 1:1.600) 

a 84% (diluição do soro de 1:400) para o plasmídeo pDEGFP-dbp (Figura 20 B).  

Nas imagens de microscopia, podemos observar as células transfectadas, 

expressando GFP (verde) e, no campo claro, as rosetas formadas em torno destas 

células. Nota-se a formação de rosetas quando foi utilizado soro de camundongos 

“naive” e ausência da formação destas, quando utilizado soros policlonais anti-

PvDBP-RII, indicando a inibição da ligação (Figuras 21 e 22).  
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Figura 20. Análise da inibição da ligação de eritrócitos a células transfectadas com 
plasmídeo recombinante pEGFP-dbp (A) e pDEGFP-dbp (B) por anticorpos 
policlonais. Células COS-7 transfectadas foram previamente incubadas com soros 
policlonais anti-PvDBP-RII ou soro “naive”.  A análise de inibição da ligação foi realizada 
conforme descrito. Os dados foram expressos em percentagem de inibição da ligação em 
relação ao ensaio de citoaderência na ausência de soros.  

A B 
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Figura 21. Imagens da inibição da ligação de eritrócitos a células transfectadas com 
plasmídeo recombinante pEGFP-dbp por anticorpos policlonais. A inibição da ligação 
foi determinada conforme descrito. As imagens refletem a inibição da formação de rosetas 
com células transfectadas (GFP), na presença de anticorpos policlonais anti-PvDBP-RII ou 
soro “naive”.  
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Figura 22. Imagens da inibição da ligação de eritrócitos a células transfectadas com 
plasmídeo recombinante pDEGFP-dbp por anticorpos policlonais. A inibição da ligação 
foi determinada conforme descrito. As imagens refletem a inibição da formação de rosetas 
com células transfectadas (GFP), na presença de anticorpos policlonais anti-PvDBP-RII ou 
soro “naive”.  
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Em seguida, realizamos a avaliação da ligação de PvMSP119 e dos domínios I-

II e III de PvAMA-1 por citoaderência. Para tanto, as células COS-7 foram 

transfectadas com os plasmídeos recombinantes pDEGFP-ama-1di-ii, pDEGFP-ama-

1diii e pDEGFP-msp119 ou pEGFP-ama-1di-ii, pEGFP-ama-1diii e pEGFP-msp119. Nas 

imagens de microscopia, podemos observar as células transfectadas, expressando 

GFP (verde) e ausência de formação de rosetas, no campo claro, demonstrando 

que não foi possível detectar a ligação de PvMSP119 e dos domínios I-II e III de 

PvAMA-1 pelo ensaio de citoaderência (Figuras 23 e 24). Utilizamos como controle 

negativo, os plasmídeos pDEGFP e pEGFP sem inserto, demonstrando a ausência 

de formação inespecífica de rosetas (Figura 25).  

 

Figura 23. Análise da ligação de eritrócitos a células transfectadas expressando 
PvMSP119. Células COS-7 foram transfectadas com os plasmídeos recombinantes pEGFP-
msp119 e pDEGFP-msp119. A avaliação da ligação foi realizada conforme descrito. Foi 
avaliada a formação de rosetas formadas em 25 campos, em microscópio de fluorescência 
no aumento de 200X. 
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Figura 24. Análise da ligação de eritrócitos a células transfectadas expressando 
PvAMA-1DI-II ou PvAMA-1DIII. Células COS-7 com os plasmídeos recombinantes pEGFP-
ama-1di-ii, pDEGFP-ama-1di-ii, pEGFP-ama-1diii ou pDEGFP-ama-1diii. A avaliação da ligação 
foi realizada conforme descrito. Foi avaliada a formação de rosetas formadas em 25 
campos, em microscópio de fluorescência no aumento de 200X.  
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Figura 25. Análise da ligação de eritrócitos a células transfectadas com plasmídeos 
sem inserto. Células COS-7 foram transfectadas com os plasmídeos pEGFP ou pDEGFP. 
A avaliação da ligação foi realizada conforme descrito. Foi avaliada a formação de rosetas 
formadas em 25 campos, em microscópio de fluorescência no aumento de 200X.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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A invasão dos eritrócitos pelos merozoítas de Plasmodium é um processo 

bastante complexo que envolve a interação entre várias moléculas do parasita e da 

célula hospedeira. Este processo pode ser dividido em três etapas: i) adesão inicial 

do parasita à célula hospedeira, ii) reorientação e iii) formação de junção e invasão.  

O processo de invasão vem sendo muito estudado, porém, ainda não foi 

completamente elucidado. Muitas proteínas estão envolvidas nesse processo e, 

dentre estas, acredita-se que as MSPs estão relacionadas com a adesão inicial 

(GAUR et al., 2004). Além disso, as proteínas ligantes tipo “Duffy” e as proteínas 

ligantes de reticulócitos são fundamentais para a formação da junção (COWMAN; 

CRABB, 2006; GAUR et al., 2004). Dentre as proteínas tipo “Duffy”, destaca-se a 

DBP que, no caso de P. vivax, é fundamental para que ocorra a invasão. Sabe-se 

que esta proteína se liga ao receptor DARC presente nos eritrócitos, através da 

região II (DBP-RII) (CHITNIS; MILLER, 1994; CHITNIS et al., 1996).  

Além destas, AMA-1 tem sido amplamente estudado e as evidências apontam 

para um papel fundamental na invasão dos eritrócitos, porém, o mecanismo pelo 

qual este antígeno está envolvido na invasão ainda é discutido. Alguns estudos 

apontam que AMA-1 formaria um complexo com as proteínas RONs, no qual AMA-1 

estaria associado à RON2 e esta, por sua vez, estaria inserida na célula hospedeira 

(Figura 6) (SRINIVASAN et al., 2011). No entanto, outros estudos contradizem este 

modelo e apontam para a ligação direta de AMA-1 aos eritrócitos (revisto por 

BARGIERI et al., 2012).  

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar a ligação de proteínas do 

merozoíta de P. vivax a eritrócitos humanos. Propomos o estabelecimento de um 

método de citometria de fluxo para a avaliação da ligação destas proteínas e a 

validação desse método, utilizando a metodologia clássica de citoaderência com 
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células transfectadas. Para tanto, a DBP foi utilizada como controle positivo, uma 

vez que esta possui a capacidade de ligação a eritrócitos. 

O ensaio de ligação a eritrócitos por citometria de fluxo foi padronizado 

utilizando-se a PvDBP-RII como controle positivo e a tioredoxina humana como 

controle negativo. Observamos a ligação de PvDBP-RII a eritrócitos humanos 

(Figuras 14 e 16). Para confirmar a especificidade de ligação da proteína PvDBP-RII 

aos eritrócitos, realizamos ensaios de inibição da ligação utilizando soro policlonal 

gerados em camundongos imunizados com PvDBP-RII. Observamos a inibição da 

ligação, da ordem de 60% (Figura 16). 

Um estudo recente demonstrou que o fenótipo do antígeno Duffy poderia 

influenciar na ligação da proteína DBP ao seu receptor e, consequentemente, 

modular a susceptibilidade à infecção (KING et al., 2011). Nesse estudo, a ligação 

de DBP a eritrócitos Duffy A foi menor em relação a Duffy B e indivíduos Duffy A 

apresentavam redução de 30 a 80% no risco de desenvolver malária vivax (KING et 

al., 2011). Os nossos dados gerados por citometria de fluxo também demonstraram 

a menor capacidade de ligação da proteína DBP a eritrócitos Duffy A em relação à 

Duffy B (Figuras 14 e 16).  

Após a padronização do ensaio de ligação a eritrócitos pela técnica de 

citometria de fluxo com a proteína DBP, prosseguimos os ensaios com as demais 

proteínas recombinantes. A proteína PvAMA-1DI-II havia sido previamente expressa 

por nosso grupo, em bactérias E. coli (MÚFALO et al., 2008), porém, foi obtida na 

forma insolúvel, impossibilitando seu uso nos ensaios de citometria de fluxo.  

Uma estratégia de obtenção de proteínas na forma solúvel seria o cultivo das 

bactérias em baixas temperaturas. Realizamos a padronização da expressão do 

domínio I-II de PvAMA-1 em bactérias E. coli cepa ArcticExpress (DE3). Estas 
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bactérias possuem chaperoninas de Oleispira antarctica, que possuem atividade nas 

temperaturas de 4-12°C. A proteína foi expressa de forma parcialmente solúvel e 

observamos elevada média de intensidade de fluorescência com a proteína 

bPvAMA-1DI-II, indicando provável ligação desta aos eritrócitos (dados não 

mostrados). No entanto, em função de sua pouca solubilidade, essa observação 

poderia ser um dado falso positivo gerado pela precipitação da proteína sobre os 

eritrócitos. Sendo assim, a partir do sucesso obtido na expressão de PvAMA-1E em 

leveduras, decidimos expressar o domínio I-II de AMA-1 em leveduras (yPvAMA-1DI-

II). A proteína yPvAMA-1DI-II foi expressa de forma solúvel, podendo ser utilizada nos 

ensaios de citometria de fluxo. 

Realizamos os ensaios de citometria de fluxo e não observamos a ligação das 

proteínas PvMSP119 e PvAMA-1DII, PvAMA-1E e yPvAMA-1DI-II aos eritrócitos 

humanos (figuras 14 e 17). Para validar a metodologia de citometria de fluxo, 

realizamos os ensaios de citoaderência com células transfectadas. Para tanto, 

utilizamos dois vetores para expressão em células de mamíferos em fusão com a 

GFP: pDisplay-EGFP (HAN et al., 2004) e pEGFP-dbp (CERAVOLO et al., 2008). As 

células COS-7 foram transfectadas com plasmídeos codificando as proteínas 

PvDBP, PvMSP119, PvAMA-1DIII e PvAMA-1DI-II. Obtivemos elevada eficiência de 

transfecção (superior a 50%) e bons níveis de expressão das proteínas na superfície 

das células, exceto para o plasmídeo pDEGFP-ama-1di-ii (Tabela 3).  

Os resultados de citoaderência confirmaram a capacidade de ligação de DBP a 

eritrócitos humanos, porém, ao contrário da citometria de fluxo, não observamos 

diferença significativa na ligação a eritrócitos Duffy A e Duffy B (Figuras 18 e 19). No 

entanto, foi possível notar que, apesar de não ter sido observada diferença no 

número de rosetas formadas, aparentemente, as rosetas formadas com Duffy B 
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eram maiores e apresentavam maior número de eritrócitos ao redor das células 

transfectadas. A especificidade de ligação de PvDBP foi confirmada, uma vez que 

soro de camundongos anti-PvDBP foi capaz de inibir a formação de rosetas em até 

90% (Figura 20). Não observamos a formação de rosetas nas células transfectadas 

com plasmídeos codificando as proteínas PvMSP119, PvAMA-1DIII e PvAMA-1DI-II, 

denotando a ausência de ligação e confirmando os dados observados na citometria 

de fluxo (Figuras 23 e 24).  

De maneira geral, fomos capazes de desenvolver um método de citometria de 

fluxo, para avaliação da ligação de proteínas a eritrócitos humanos, cujos dados 

foram validados pelo método clássico de citoaderência, conforme observado pelos 

resultados obtidos com a proteína DBP. Estes dados de ligação da proteína DBP 

aos eritrócitos estão de acordo com as observações da literatura (KING et al., 2011; 

TRAN et al., 2005). Em relação à MSP119, nossos dados demonstraram que a 

proteína MSP119 não foi capaz de se ligar a eritrócitos humanos, apesar de estudos 

anteriores utilizando peptídeos sintéticos radioativos (RODRÍGUEZ et al., 2002) e 

ensaios de citoaderência com células transfectadas (HAN et al., 2004) terem 

demonstrado essa ligação.  

Com relação a AMA-1 a literatura aponta dados de ligação a eritrócitos dos 

domínios I-II de AMA-1 de P. yoelii, utilizando ensaio de citoaderência com células 

COS-7. Neste estudo, foi observado que apenas as células que expressavam os 

domínios I-II de P. yoelii na superfície foram capazes de se ligar a eritrócitos de 

camundongos e ratos e que o ectodomínio e os demais domínios não se ligaram aos 

eritrócitos (FRASER et al., 2001). Por outro lado, em P. falciparum, identificou-se 

apenas a ligação do domínio III, expresso na superfície de células CHO-K1 (KATO et 

al., 2005). Além disso, nosso grupo avaliou, anteriormente, a funcionalidade dos 
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domínios I-II e III de PvAMA-1 através de immunoblotting e de ensaio de ligação com 

células transfectadas e os resultados mostraram indícios de ligação dos domínios I-II 

aos eritrócitos, porém, a eficiência de transfecção obtida foi baixa, dificultando a 

interpretação dos resultados (BARBEDO, 2007). No presente trabalho, ao contrário 

do observado para outras espécies de Plasmodium, não observamos a ligação de 

PvAMA-1 a eritrócitos humanos pelas técnicas de citometria de fluxo e citoaderência.  

É possível que a ausência de observação de ligação de AMA-1 aos eritrócitos 

seja uma limitação das técnicas que utilizamos e que, melhorias destas técnicas, tais 

como enriquecimento de reticulócitos, possam confirmar essa ligação. Porém, 

muitos estudos recentes em T. gondii e P. falciparum  constataram que AMA-1 não 

se ligaria diretamente a eritrócitos, mas se liga a RON2 (Figura 6), formando um 

complexo essencial para que ocorra a invasão da célula hospedeira (LAMARQUE et 

al., 2011; SRINIVASAN et al., 2011; TONKIN et al., 2011; TYLER; BOOTHROYD, 

2011). Sendo assim, seria interessante avaliar se essa interação entre AMA-1 e 

RON2 também ocorre em P. vivax. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 
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1. O método de citometria de fluxo foi capaz de determinar a ligação da 

proteína PvDBP-RII a eritrócitos humanos. A especificidade dessa 

ligação foi confirmada através da inibição utilizando anticorpo policlonal 

anti-PvDBP-RII;  

2. Não foi possível detectar a ligação de PvMSP119, PvAMA-1DII, PvAMA-1E 

e PvAMA-1DI-II a eritrócitos humanos pelo método de citometria de fluxo; 

3. As células COS-7 transfectadas foram capazes de expressar as 

proteínas em sua superfície; 

4. O método de citoaderência confirmou os dados obtidos pela citometria 

de fluxo. A proteína PvDBP-RII foi capaz de se ligar aos eritrócitos 

humanos e esta ligação foi inibida por anticorpo policlonal anti-PvDBP-

RII, confirmando sua especificidade; 

5. Não foi possível detectar a ligação de PvMSP119, PvAMA-1DIII e PvAMA-

1DI-II a eritrócitos humanos pelo método de citoaderência.  
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