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RESUMO 

Diversas proteínas de superfície de merozoítas (MSPs) de Plasmodium têm 

sido consideradas candidatas a compor uma vacina contra a malária. Nos últimos 

anos estudamos diversos aspectos da resposta imune naturalmente adquirida 

contra proteínas recombinantes baseadas nas MSPs de P. vivax. Estes estudos 

demonstraram que estas proteínas recombinantes mantêm suas funções 

imunológicas, podendo servir como base para a caracterização de suas estruturas 

tridimensionais. 

Com o objetivo de obter informações estruturais sobre as MSPs de P. vivax, 

10 proteínas recombinantes, correspondentes à região 5~terminal da MSP-1 

(MSP1 19)1f-e diferentes regiões da ~SP-3a e MSP-3f3 ' oram expressas em 

Escherichia colí. Os dados estruturais da MSP1 ~ram obtidor por modelagem 

molecular com base nas coordenadas cristalográficas da MSP;;;-de P. cynomolgi. 

Por outro lado, existem poucas informações estruturais sobre as proteínas da 

família MSP-3 de Plasmodium. A análise da estrutura primária dessas proteínas 

indica que elas apresentam um domínio central rico em alaninas que estão 

organizadas como motivos "heptads". Esse tipo de estrutura primária favorece a 

formação de estruturas do tipo a-hélices e "coiled-coil" (CC). No presente estudo, 

a composição da estrutura secundária de cada proteína recombinante foi 

caracterizada preliminarmente por ensaio de Dicroísmo Circular, realizado na 

região do UV distante. Com base nos resultados obtidos, selecionamos duas 

proteínas recombinantes baseadas na região C-terminal da MSP-3a (CC4 e CC5) 

para análises biofísicas mais detalhadas. Inicialmente, demonstramos por 

espectrometria de massa que ambas as proteínas têm massa molecular esperada. 

Entretanto, os dados obtidos por cromatografia em gel filtração sugeriram que 

essas proteínas formam oligômeros. No caso específico da proteína CC5, estes 

dados foram confirmados por ultracentrifugação analítica que indicou a formação 

de tetrâmeros elongados, corroborando com a formação de estrutura do tipo 

"coiled-coil". Como o papel biológico dessas proteínas não é conhecido, os dados 
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estruturais obtidos neste estudo podem servir como base para o entendimento da 

função dessas proteínas. 

Na segunda parte deste projeto, selecionamos cinco proteínas 

recombinantes para estudos comparativos de reconhecimento por anticorpos IgG 

de indivíduos procedentes de áreas endêmicas de malária vivax. Tais estudos 

confirmaram dados prévios que as MSPs são imunogênicas em infecções 

naturais. Em conjunto, nossos resultados sugerem que, assim como a MSP1 19, 

proteínas recombinantes baseadas na MSP-3a. e MSP-3B podem ser exploradas 

em futuros estudos de indução de imunidade protetora contra a malária vivax em 

primatas não humanos. 
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ABSTRACT 

Several merozoite surface proteins (MSPs) of Plasmodium have been 

considered candidates to compose a vaccine against malaria. In the last years, we 

have studied several aspects of the naturally acquired immune response against 

recombinant proteins based on MSPs of P. vivax. These studies demonstrated that 

the recombinant proteins maintain their immunological functions and could be used 

for the characterization of their three-dimensional structure. 

To gain structural information on the MSPs of P. vivax, 10 recombinant 

proteins corresponding to the C-terminal region of MSP-1 (MSP1 19) and to different 

regions of the MSP-3a and MSP-3~ were expressed in Escherichia coli. The 

structural data of the MSP1 19 were obtained by molecular modeling based on the 

crystallographic coordinates of the P. cynomolgi MSP1 19. On the other hand, there 

is limited structural information available for MSP-3 family of Plasmodium. The 

analysis of the primary structure of these proteins indicates that they present a 

central alanine-rich domain organized as heptads repeats. This type of primary 

structure favors the formation of a-hei ices and coiled-coil (CC) structures. In the 

present study, the composition of the secondary structure of each recombinant 

protein was characterized preliminarily by circular dichroism monitored in the far

UV region. On the basis of the obtained results, we selected two recombinant 

proteins based on C-terminal region of the MSP-3a (CC4 and CC5) for detailed 

biophysical analyses. Initially, we demonstrated that the monomer mass assigned 

for the two recombinant proteins corresponded exactly to those predicted from the 

primary sequence. H oweve r, during size exclusion chromatography, the proteins 

eluted at volumes corresponding to molecular weights that were much larger than 

their monomeric masses, suggesting that both proteins are oligomeric molecules. 

I nterestingIy, analytical ultracentrifugation experiments showed that the CC5 

oligomers are elongated molecules. As the function of these proteins is not known, 

the structural data obtained in this study can be used to understand the function of 

these proteins. 
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In the second part of this study, we selected tive recombinant proteins for 

comparative recognition by IgG antibodies of the individuaIs from endemic areas of 

malaria vivax. These studies contirmed previous data that the MSPs are 

imunogenic in natural infections. Together, our results suggest that, as well as the 

MSP1 19, that recombinant proteins based on the MSP-3a and MSP-3(3 can be 

explored in future studies for the induction of protective immunity against malaria 

vivax. 
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Introdução 2 

1. Aspectos epidemiológicos da malária no mundo e no Brasil. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a malária é 

considerada a doença parasitária que só é superada em número de mortes pela 

AIDS. Segundo dados de 2005, a malária representa um problema de saúde pública 

em mais de 100 países, onde cerca de 3,2 bilhões de pessoas (40% da população 

mundial) convivem com o risco de contágio. Anualmente, sobretudo no continente 

africano, a infecção abrange um número de pessoas entre 350 e 500 milhões, dos 

quais cerca de um milhão morrem em conseqüência da doença. Calcula-se que a 

maioria destas mortes ocorra entre crianças menores de cinco anos e mulheres 

grávidas infectadas por Plasmodium falciparum na África (OMS - World Malaria 

Report, 2005). 

A malária causada pelo P. vivax, embora seja mais branda e raramente letal, 

representa um problema de saúde pública hoje em vários países, incluindo países 

do sudeste da Ásia, índia e Brasil. O número de casos clínicos anuais de P. vivax no 

mundo é estimado em 80 milhões, sendo que aproximadamente 85% destes casos 

ocorrem fora da África (revisto por MENDIS et aI., 2001). 

No Brasil, principalmente na Região Amazônica a malária é responsável em 

média por 500 mil casos anuais, abrangendo o período de 1999 a 2006 (Secretaria 

de Vigilância em Saúde, SVS - Situação epidemiológica da malária em 2006). Após 

três anos consecutivos de aumento de casos de malária, registrou-se no ano de 

2006, uma redução de aproximadamente 60 mil casos dessa doença, que 

corresponde a cerca de 10% em relação ao ano de 2005 (603.532 mil casos). Em 

2006, foram registrados 540.182 casos, onde as infecções causadas por P. vivax 

aproximaram-se de 396.000 correspondendo a 73,4% das notificações. A malária 
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concentra-se na região da Amazônia Legal, que responde por mais de 99,5% dos 

casos registrados no País. Os estados que registraram maior número de casos da 

doença foram o Pará, Rondônia e Amazonas. Nos estados das demais regiões, os 

casos registrados são quase totalmente importados da Região Amazônica ou de 

outros países onde ocorre transmissão (SVS - Situação epidemiológica da malária 

em 2006). A relativa ineficiência das medidas de controle atualmente empregadas 

exige o desenvolvimento de novas estratégias de prevenção, como vacinas, novas 

drogas e inseticidas. Estudos de genoma, transcriptoma e proteoma do vetor, 

parasita e do homem, podem ajudar a compreender a biologia de cada um e a 

buscar novas ferramentas de controle para a doença (revisto por CAITERUCCIA, 

2007; DURAISINGH et aL, 2006; HOFFMAN et aL, 2002; KOOIJ et aL, 2006). 

2. Etiologia da malária e ciclo de vida do Plasmodium. 

A malária é causada por protozoários intracelulares pertencentes ao filo 

Apicomplexa, família Plasmodiidae e ao gênero P/asmodium, o qual apresenta 

várias espécies, mas apenas quatro infectam o homem: P. fa/ciparum, P. vivax, P. 

malariae, e P. ova/e. 

O P/asmodium apresenta um ciclo de vida com uma fase sexuada que ocorre 

na fêmea do mosquito do gênero Anophe/es e três etapas de reprodução 

assexuada, sendo uma no hospedeiro invertebrado e as outras duas etapas no 

hospedeiro vertebrado. O ciclo do parasita no hospedeiro vertebrado tem início 

quando a fêmea infectada inocula as formas esporozoítas na corrente sangüínea, 

durante o repasto sangüíneo. Foi demonstrado recentemente em modelo murino, 

que após a picada do mosquito, os esporozoítas, apesar de sua alta motilidade, 
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permanecem na derme durante um longo período de tempo (podendo ultrapassar 7 

horas após a picada), realizando movimentos randômicos e de padrão tortuoso. No 

intervalo de uma hora, aproximadamente 50% dos esporozoítas deixam a derme, de 

maneira que dentre estes, 70% atingem os vasos sangüíneos dirigindo-se para o 

fígado, invadindo hepatócitos, enquanto os 30% restantes invadem os vasos 

linfáticos. Estes esporozoítas que são levados através dos vasos linfáticos 

apresentam um movimento de deslizamento lateral, sendo detectados 

posteriormente nos linfonodos, onde entram em contato com células do sistema 

imune, e apenas uma pequena porcentagem se desenvolve na forma exo-eritrocítica 

(AMINO et aI., 2006). 

No interior dos hepatócitos, os esporozoítas se transformam em esquizontes 

hepáticos, que amadurecem e passam por várias divisões, produzindo milhares de 

merozoítas (ciclo pré-eritrocítico). Para P. vivax e P. ovale alguns esporozoítas 

originam formas dormentes conhecidas como hipnozoítas, que são responsáveis 

pelas recaídas da malária alguns meses depois da infecção primária. Após o 

rompimento dos hepatócitos, os merozoítas deixam o fígado e invadem os 

eritrócitos. Segundo Sturm et aI. (2006), foi evidenciado em modelo murino, que 

parasitas são capazes de induzir morte e descolamento do hepatócito hospedeiro, 

seguido da formação de vesículas contendo parasitas (merossomos), que 

aparentemente asseguram a migração dos parasitas através dos vasos sangüíneos 

e a sua proteção contra a imunidade do hospedeiro. 

Desta maneira, inicia-se a segunda etapa do ciclo assexuado do parasita 

(ciclo eritrocítico). É importante ressaltar que, ao contrário do P. falciparum, que 

invade eritrócitos em todas as fases, o P. vivax infecta e se multiplica 

exclusivamente em eritrócitos jovens (reticulócitos). Além disso, o P. vivax é 
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somente capaz de invadir células que expressam o grupo sangüíneo Duffy, que 

funciona como ligante para uma proteína encontrada no complexo apical 

(micronemas) de P. vivax, denominada "Duffy Binding Protein" (DBP) (BARNWELL 

et aI., 1989). Assim, indivíduos Duffy-negativos, predominantemente encontrados na 

África Ocidental, foram durante muito tempo, considerados refratários à infecção 

pelo P. vivax. Entretanto, recentemente surgiram evidências de transmissão de P. 

vivax em indivíduos Duffy-negativos de uma população do Quênia (RYAN et aI., 

2006). Além disso, em um estudo muito recente foi demonstrado que indivíduos da 

Papua Nova Guiné heterozigotos para Fy (+/-) são mais resistentes à infecção por P. 

vivax quando comparados aos indivíduos homozigotos (+/+) (KASEHAGEN et aI., 

2007). 

No interior dos eritrócitos e/ou reticulócitos ocorre uma nova divisão 

assexuada, dando origem aos trofozoítas, que amadurecem e se dividem várias 

vezes formando os esquizontes. Com a ruptura da célula sangüínea os merozoítas 

liberados reinfectam novas hemácias. Esta fase de multiplicação do parasita que 

ocorre no interior dos eritrócitos/reticulócitos é responsável pela patogenia e 

manifestações clínicas da malária. O período de incubação varia, dependendo da 

espécie de Plasmodium, sendo em média de 15 dias. 

Após um período de replicação assexuada, alguns trofozoítas se diferenciam 

em gametócitos, que amadurecem sem divisão celular e tornam-se infectantes para 

o mosquito. Quando a fêmea do Anopheles realiza novamente o repasto sangüíneo 

em indivíduos infectados e ingere os gametócitos (machos e fêmeas), estes dão 

origem ao processo de fertilização, produzindo um zigoto, que migra para a parede 

intestinal transformando-se em . um oocisto. Os oocistos maduros liberam milhares de 

esporozoítas que migram para as glândulas salivares do inseto, onde novamente a 
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fêmea do Anopheles, durante o repasto sanguíneo, inocula esporozoítas na corrente 

sanguínea do hospedeiro vertebrado, fechando o ciclo evolutivo dos plasmódios. A 

Figura 1 apresenta uma ilustração do ciclo de vida do Plasmodium. 

A principal característica clínica da malária em indivíduos não imunes é o 

paroxismo malárico, constituído por febre, calafrios e cefaléia. Na malária causada 

pelo P. vivax a febre se repete quase que sincronicamente a cada 48 horas e a 

infecção não costuma evoluir com aparecimento de complicações sistêmicas, daí ser 

chamada de febre terçã benigna. Por outro lado, na malária causada pelo P. 

falciparum a febre é intermitente com periodicidade irregular, se repete a cada 36 

horas e tem características de febre terçã maligna, pois a infecção tende a evoluir 

com complicações. 

Esporozoíta 

Merozoíta ..d?' 
.L:?..."a:r ..,..::t:r 

...., <'" ...a;:r A 

B 

Gametócito ~ 

o 

Gametócito éS 

Humano. 
...". 

"d'.--
Mosquito 

Zigoto _ 

, 
1,1 
/ G 

Fecundação 

Gametócito éS 

Figura 1. Ciclo biológico do Plasmodium sp. Adaptado do site 
http://encarta.msn.com/media4615415821LifeCycleoftheMalariaParasite.html 
(acessado em março de 2007) 



Introdução 7 

3. Estudos estruturais, funcionais e imunológicos sobre proteínas de 

merozoítas de Plasmodium candidatas a vacinas. 

As formas sanguíneas do parasita são as responsáveis pelas manifestações 

clínicas da doença. Portanto, uma vacina contra estas formas preveniria ou reduziria 

a morbidade e a mortalidade dessa endemia através da eliminação ou redução da 

carga parasitária. Neste sentido, nos últimos anos, um significativo progresso tem 

sido obtido na caracterização, a nível molecular, de antígenos de Plasmodium, assim 

como na compreensão dos mecanismos imunológicos capazes de eliminar as 

diferentes formas do parasita (revisto por GREENWOOD et aI., 2005; HILL, 2006; 

PRUDÊNCIO et aI., 2006). No caso específico do P. vivax, as pesquisas focando a 

caracterização de antígenos-alvo para o desenvolvimento de vacinas têm sido 

limitadas, primeiramente pela dificuldade de se obter grandes quantidades de 

parasitas - uma vez que não dispomos de um sistema eficiente de cultivo do P. 

vivax - e também pelas baixas parasitemias obtidas diretamente de pacientes 

infectados. Porém, nos últimos anos, houve um grande avanço no isolamento, 

clonagem e sequenciamento de genes que codificam antígenos imunologicamente 

relevantes de P. vivax. Este fato permitiu a geração de proteínas recombinantes 

correspondentes a diferentes regiões antigênicas, as quais estão sendo utilizadas 

em estudos imunoepidemiológicos e imunizações pré-clínicas, visando uma melhor 

compreensão da resposta imune humana e o desenvolvimento de uma vacina contra 

o P. vivax (revisto por BARRERO et aI., 2005; COLLlNS et aI., 2006; HERRERA et 

aI., 2007). Os antígenos de merozoíta de P. vivax mais relevantes que já tiveram 

seus genes clonados e seqüenciados estão listados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Proteínas identificadas e caracterizadas em merozoítas de P. vivax. 

Proteína Localização Referência 

Duffy Binding Protein (DBP) Micronema FANG et aI. (1991) 

Merozoite Surface Protein-1 Membrana 
DEL PORTILLO et aI. (1991) (MSP-1 ) externa 

MSP-2 BARNWELL et aI. (1999) 

MSP-3a, f3 e 'Y GALlNSKI et aI. (1999, 2001) 

MSP-4 e 5 BLACK et aI. (2002) 

MSP-9 VARGAS-SERRATO et aI. (2002) 

MSP-10 PEREZ-LEAL et aI. (2005) 

Reticulocyte Binding Protein-1 
Polo apical GALlNSKI et aI. (1992) (RBP-1 e 2) 

Apical Membrane Antigen-1 
Polo apical CHENG; SAUL (1994) (AMA-1 ) 

Os estudos em estruturas de proteínas têm importantes implicações práticas, 

uma vez que a elucidação da estrutura tridimensional de uma proteína pode auxiliar 

no entendimento de sua função. No caso específico de proteínas de Plasmodium, a 

elucidação da estrutura de uma determinada proteína envolvida na invasão da célula 

hospedeira (hepatócito ou merozoíta) poderá ajudar na compreensão de um aspecto 

importante da biologia dos plasmódios e contribuir para o desenvolvimento de 

agentes que interfiram com o ciclo do parasita. Para se chegar a essas estruturas, 

ao nível de resolução atômica, há dois métodos complementares: Cristalografia de 

raios X e Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN). 
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o número de estruturas tridimensionais de proteínas de Plasmodium 

depositadas no "Protein Data Bank" (PDB) (htlp://www.rcsb.org/pdb) tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos. No caso específico de proteínas de merozoítas 

de Plasmodium, até o presente momento existem oito com estrutura tridimensional 

resolvida por cristalografia de raios X ou RMN, as quais são consideradas 

candidatas a compor uma vacina contra a malária. São elas: (i) fragmento de 19 kDa 

correspondente a região C-terminal da Proteína 1 da Superfície do Merozoíta 

(MSP1 19) de P. vivax, P. cynomolgi, P. knowlesi e P. falciparum, (ii) ectodomínio do 

Antígeno 1 de Membrana Apical (AMA-1) de P. vivax, (iii) região" da Proteína de 

Ligação ao Eritrócito 175 (EBA-175) de P. falciparum e (iv) Antígeno de Ligação ao 

Duffy (DBL) de P. knowlesi. Os principais dados sobre a estrutura tridimensional das 

proteínas acima citadas estão apresentados na Tabela 2 (revisto por BENTLEY et 

aI., 2006). A resolução das estruturas destas proteínas têm sido de grande 

importância na compreensão de suas funções biológicas e propriedades 

imunológicas, bem como no desenho racional de drogas. Além disso, o 

desenvolvimento de vacinas tem muito a se beneficiar futuramente com os estudos 

estruturais. 

Apesar dos avanços nesta área nos últimos anos, a resolução da estrutura 

tridimensional de algumas proteínas de Plasmodium tem sido particularmente 

complicada por determinadas razões tais como: (i) dificuldade de obtenção de 

proteínas em quantidade e pureza apropriadas para cristalização, (ii) problemas de 

solubilidade ou presença de porções hidrofóbicas expostas em algumas proteínas, 

(iii) complexidade estrutural das proteínas e (iv) presença de glicosilação (revisto por 

CARUCCI, 2004). Em virtude das dificuldades encontradas na resolução da 

estrutura tridimensional de determinadas proteínas, diversos grupos de 
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pesquisadores têm investido no estudo de algumas propriedades biofísicas das 

proteínas visando obter informações estruturais preliminares, como conteúdo de 

estrutura secundária, massa molecular monomérica, interações proteína-proteína 

entre outras. Estes procedimentos incluem: (i) métodos hidrodinâmicos 

(ultracentrifugação analítica, viscometria, etc), (i i) termodinâmicos (espalhamento de 

luz, microcalorimetria, etc), iii) espectroscópicos (fluorescência, dicroísmo circular, 

etc) (revisto por NEET; LEE, 2002). 

Estudos anteriores realizados pelo nosso grupo utilizando proteínas 

recombinantes baseadas em antígenos de P. vivax, demonstraram que as proteínas 

MSP119, MSP-3a e MSP-3~ mantêm as suas funções imunológicas (CUNHA, 2001; 

CUNHA et aI., 2001; SOARES et aI., 1997, 1999a; RODRIGUES et aI. 2003). Desta 

forma, essas proteínas recombinantes podem servir como base para a 

caracterização de suas estruturas tridimensionais. 

3.1. Proteína 1 da Superfície de Merozoítas (MSP-1). 

Entre os antígenos de superfície de merozoítas já caracterizados, um dos 

principais candidatos para o desenvolvimento de uma vacina contra as formas 

sangüíneas de Plasmodium, é a Proteína 1 da Superfície de Merozoíta (MSP-1). A 

MSP-1 é uma proteína que está presente em todas as espécies de Plasmodium e 

dependendo da espécie, o peso molecular varia de 180 a 230 kDa (revisto por 

HOLDER; BLACKMAN, 1994). Estudos realizados com P. falciparum mostraram que 

a MSP-1 é sintetizada durante a esquizogonia (HOLDER; FREEMAN, 1982) e 

permanece associada à membrana do merozoíta através da âncora de 



Introduç5o 11

Tabela 2- Estruturas tridimensionais de proteínas de superfície de merozoítas de Plasmodium depositadas no "Protein Data Bank".

Antígeno de superfíciea Acesso no POSb Método Resoluçãoc (A) Referência

PcMSP119 1B9W Cristalografia 1,8 CHITARRA et aI. (1999)

PfMSP119 1CEJ RMN MORGAN et aI. (1999)

PvMSP119 2NPR RMN BABON et aI. (2007)

PkMSP1 19 1N11 Cristalografia 2,4 GARMAN et aI. (2003)

PfMSP119-complexo Fab 1081 Cristalografia 2,9 PIZARRO et a!. (2003)

PfAMA-1 (Domínio 111) 1HN6 RMN NAIR et aI. (2002)

PvAMA-1 (Domínio 1-111) 1W8K,1W81 Cristalografia 2,0,1,8 PIZARRO et a!. (2005)

PfAMA-1 (Domínio 11) 1YXE RMN FENG et a!. (2005)

PfAMA-1 (Domínio 1-111) 1Z40 Cristalografia 1,9 BAI et a!. (2005)

PfEBA-175 (Região 11) 1ZRL Cristalografia 2,3 TOLlA et aI. (2005)

PfEBA-175 (Região II-sialolactose) 1ZRO Cristalografia 2,3 TOLlA et aI. (2005)

PkDBL (Região 11) 2C6J Cristalografia 3,0 SINGH et aI. (2006)

a abreviações: Pv, P. vivax; Pf, P. falciparum; Pc, P. cynomolgi; Pk, P. know/esi.
b http://www.wwpdb.org/. (acessado em maio de 2007)
c determinação da resolução da estrutura por difração de raios X
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glicosilfosfatidilinositol (GPI) (revisto por HOLDER; RILEY, 1996). Esta proteína é 

sintetizada inicialmente como um precursor de aproximadamente 200 kDa, que 

durante a invasão do merozoíta é processado por clivagem proteolítica, onde 

apenas parte da porção C-terminal permanece na superfície do merozoíta. Após a 

primeira etapa de clivagem quatro fragmentos são originados (83, 30, 38 e 42 kDa), 

posteriormente, o fragmento de 42 kDa (MSP142) sofre uma segunda etapa de 

clivagem originando dois fragmentos de 33 e 19 kDa (HOLDER et aI., 1987). Apenas 

o fragmento de 19 kDa (MSP1 19) permanece ancorado à membrana e é carreado 

para dentro dos eritrócitos na superfície dos merozoítas (BLACKMAN et aI., 1990). 

Foi demonstrado que anticorpos que reconhecem a MSP1 19 de P. falciparum podem 

inibir a invasão de merozoítas (BLACKMAN et aI., 1990; CHANG et aI., 1992; 

CHAPEL; HOLDER, 1993). 

A importância biológica da MSP-1 para a sobrevivência do parasita é 

desconhecida, entretanto, tentativas inciais de deletar o gene da msp-1 resultaram 

em parasitas inviáveis, o que sugere que esta proteína é importante para a 

sobrevivência do parasita (O'DONNELL et aI., 2000). Mais recentemente, foi 

realizada uma nova tentativa de deletar genes que codificam, além da MSP-1, outras 

seis proteínas de merozoítas de P. falciparum associadas à membrana do parasita 

através de âncora de GPI (MSP-1, MSP-2, MSP-4, MSP-5, MSP-10, RAMA e Pf92), 

através de recombinação homóloga, por duplo "crossover" . Os ensaios 

demonstraram que, embora todos os plasmídeos construídos tenham sido 

transfectados com sucesso, não foi observado o sinal de deleção genética (com 

exceção da MSP-5), ressaltando a importância das proteínas não deletadas no 

desenvolvimento do estágio sangüíneo do parasita (SANDERS et aI., 2006). 
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o gene que codifica a MSP-1 de P. vivax tem várias similaridades com os 

genes de outras espécies de Plasmodium. A comparação das seqüências de 

nucleotídeos dos genes da MSP-1 de P. vivax, P. falciparum e P. yoelii revelaram a 

existência de 10 blocos conservados entre as espécies (ICBs) alternando com 

regiões de maior diversidade. Duas famílias dimórficas foram descritas inicialmente 

definidas pelas seqüências das cepas de P. vivax Belém e SalvadorlSal-1 (DEL 

PORTILLO et aL, 1991, GIBSON et aL, 1992). Estas duas formas alélicas são 

relativamente conservadas com uma similaridade global de 81 %. 

Nas diferentes espécies de Plasmodium a estrutura da MSP1 19 consiste de 

dois domínios. Estes domínios apresentam 10 a 12 resíduos de cisteínas, sendo que 

o domínio 1 apresenta 4-6 resíduos e forma 2 a 3 ligações dissulfídicas. O domínio 2 

apresenta seis resíduos e forma 3 ligações dissulfídicas, ambos configurados de 

m~neira semelhante ao fator de crescimento epidermal (EGF) (GARMAN et aI. , 

2003). Este tipo de conformação foi inicialmente sugerido pela seqüência primária de 

aminoácidos e, posteriormente, confirmado pela análise cristalográfica de proteínas 

recombinantes representando a MSP1 19 de P. cynomolgi e P. knowlesi (CHITARRA 

et aI. , 1999; GARMAN et aL, 2003). 

Na MSP1 19 de P. falciparum estes domínios apresentam 12 resíduos de 

cisteínas, com seis ligações dissulfídicas, três para cada domínio. Esta diferença foi 

observada por análise estrutural da molécula por RMN (MORGAN et aL, 1999). Nas 

outras espécies de Plasmodium foi demonstrado através do alinhamento dos 

domínios EGF-like 1 e 2, a substituição de uma cisteína por um triptofano no resíduo 

28 do primeiro domínio, enquanto no P. falciparum este resíduo está conservado 

(CHITARRA et aI., 1999; GARMAN et aI., 2003; PIZARRO et aI., 2003). 
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o complexo formado pela região Fab de um anticorpo monoclonal específico e 

a proteína MSP1 19 (Fab-MSP1 19) de P. falciparum teve sua estrutura resolvida, 

demonstrando que a interação antígeno-anticorpo ocorre em epítopos descontínuos 

destacando os mesmos. É importante ressaltar que este anticorpo monoclonal não 

possui atividade inibitória de invasão do parasita in vitro (PIZARRO et aI., 2003). 

Posteriormente foram investigadas algumas propriedades funcionais de anticorpos 

contra a MSP1 19 de P. falciparum em relação à inibição da invasão e bloqueio da 

inibição da invasão. Foi proposto que apenas uma parte dos anticorpos contra a 

MSP1 19 é capaz de inibir a invasão (anticorpos inibidores), enquanto que outros 

anticorpos não exercem efeito durante este processo (anticorpos neutros). Foi 

demonstrado que formação do complexo com ambos os anticorpos não evidenciam 

diretamente uma superposição destes epítopos (DEKKER et aI., 2004). 

A comparação entre as três estruturas da MSP1 19 revelou que estas são muito 

similares. A MSP1 19 de P. knowlesi compartilha uma identidade de 82% com a 

seqüência de P. cynomolgi e 51 % de identidade com a seqüência de P. fa Icip a rum. 

Entretanto, a MSP1 19 de P. knowlesi apresenta um sítio de ligação para histidina no 

primeiro domínio EGF, o qual não está presente na estrutura das duas outras 

espécies de Plasmodium (GARMAN et aI., 2003). 

A estrutura da MSP1 19 de P. vivax foi recentemente elucidada, através de 

RMN, corroborando com as estruturas previamente resolvidas da MSP1 19 presente 

nas demais espécies. Quando a MSP1 19 é parte da molécula precursora MSP1 42, 

existe como um domínio independente sem contato estável com o resto da 

subunidade. Estudos demonstraram que, embora a proteína MSP142 seja 

encontrada na forma de dímero, a MSP1 19 mantém-se monomérica, sugerindo um 

processo secundário que causaria a dissociação da proteína recombinante antes da 
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invasão do eritrócito (BABON et aI., 2007). Devido a ausência de cultivo de P. vivax 

in vitra, existe apenas um estudo funcional com a MSP1 19 do parasita (HAN, H. et 

aI. , 2004), o qual demonstrou que ambos os domínios EGF (1 e 2) foram 

necessários para a interação com reticulócitos humanos. 

Do ponto de vista antigênico, nos últimos anos estudamos diversos aspectos 

da resposta imune humana naturalmente adquirida contra proteínas recombinantes 

que representavam as regiões N- e C- terminais da MSP-1 de P. vivax em indivíduos 

de áreas endêmicas de malária da região amazônica brasileira (CUNHA et aI., 2001 ; 

RODRIGUES et aI. , 2003; SOARES et aI. , 1997, 1999a, 1999b, 1999c; SOARES; 

RODRIGUES, 2002). Estes estudos sugeriram que a MSP119 é particularmente 

imunogênica para anticorpos e linfócitos T durante infecções por P. vivax. A alta 

freqüência de indivíduos infectados contendo anticorpos contra a MSP1 19 de P. vivax 

foi confirmada em estudos subseqüentes realizados no Brasil e Coréia (MORAIS et 

aI., 2005; PARK et aI., 2001). Devido à elevada capacidade antigênica das proteínas 

recombinantes representando a MSP119, recentemente ensaios para a detecção de 

anticorpos específicos por ELISA (LlM et aI. , 2002; RODRIGUES et aI., 2003), Dot-

ELISA (COELHO et aI. , 2007) e imunocromatografia (PARK et aI. , 2003) foram 

desenvolvidos como método diagnóstico para indivíduos expostos ao P. vivax. 

Diferentes grupos vêm desenvolvendo trabalhos sobre a imunogenicidade de 

proteínas recombinantes baseadas na MSP1 19 de P. vivax em modelos 

experimentais utilizando camundongos, coelhos e macacos. As imunizações foram 

feitas na presença de diferentes formulações de adjuvantes. Após a imunização na 

presença de adjuvantes fortes, alta imunogenicidade desta região é sempre 

observada (BARRERO et aI., 2005; CUNHA et aI. , 2001; DUTTA et aI., 2001, 2005; 
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ROSA et aL, 2004, 2006; SACHDEVA et aL, 2004; SIERRA et aL, 2003; SOARES; 

RODRIGUES, 2002; WICKRAMARACHCHI et aL, 2007). 

3.2. Proteína 3 da Superfície de Merozoítas (MSP-3a, MSP-313 e MSP-3y). 

Três outras proteínas de superfície de merozoítas de P. vivax foram 

identificadas e denominadas MSP-3a (GALlNSKI et aL, 1999), MSP-313 e MSP-3y 

(GALlNSKI et aL, 2001). Estas proteínas estão associadas à membrana do parasita, 

entretanto não apresentam uma região trans-membrana e nem âncora de GPI. A 

estrutura primária deduzida a partir do gene clonado da MSP-3a (cepa Belém) indica 

que esta proteína é constituída de 845 aminoácidos e tem um peso molecular 

aparente de 150 kDa em fusão com a proteína GST. O domínio central desta 

proteína é rico em alaninas (31%) que estão organizadas como motivos "heptads" 

(GALlNSKI et aL, 1999). Estas alaninas preenchem preferencialmente as posições 1 

e 4 (AXXAXXX). As posições 5 e 7 são preferencialmente preenchidas por 

aminoácidos carregados. Este tipo de estrutura primária favorece estruturas 

terciárias do tipo a-hélices e "coiled-coil", fato demonstrado através de análises 

computacionais, evidenciando que a proteína MSP-3a possui um total de seis 

regiões promissoras para a formação deste tipo de estrutura terciária (GALlNSKI et 

aL, 1999). Estruturas do tipo "coiled-coil" por sua vez favorecem as interações 

proteína-proteína que podem levar a formação de estruturas quaternárias 

homólogas ou heterólogas do tipo dímeros, trímeros ou tetrâmeros. 

Foi demonstrado que o gene que codifica a proteína MSP-3a é altamente 

polimórfico apresentando regiões de inserção e deleção entre diferentes isolados de 

P. vivax. Esta diversidade alélica demonstrada é amplamente utilizada como 
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marcador de infecção por P. vivax (BRUCE et aI., 1999; HAN, E. T. et aI., 2004; 

JOSHI 2003; ORO et aI., 2005; ZAKERI et aI., 2006), sendo também empregada em 

função da avaliação da dinâmica de regulação em infecções por Plasmodium, na 

qual evidenciou uma regulação dependente da densidade parasitária (BRUCE et aI., 

2000). Apesar do elevado grau de polimorfismo, a região C-terminal da proteína 

MSP-3a se mantém altamente conservada, originando subdomínios envolvidos em 

dois blocos (Bloco I: porção N-terminal polimórfica e Bloco 11: região C-terminal de 

menor variabilidade), em ambos os subdomínios definidos, há uma alta 

probabilidade (quase 100%) para formação de estrutura do tipo "coiled-coil", quando 

a seqüência é analisada através do programa PAIRCOIL 

(http://paircoiLlcs.mit.edu/cgi-bin/paircoil) (RA YNER et aI., 2002). Estes resultados 

sugerem que a distribuição do polimorfismo se restringe ao gene, não à função, e 

requer maiores investigações como candidata à vacina (CUI et aI., 2003; 

MASCORRO et aI., 2005). Dentre as proteínas de P. vivax, a MSP-3a é 

estruturalmente relacionada com as proteínas MSP-3j3 e MSP-3y (GALlNSKI et aI., 

2001). 

A MSP-3j3 está também localizada na membrana de merozoítas de P. vivax. 

Como no caso da MSP-3a, 23% dos aminoácidos que compõe o domínio central 

desta proteína é constituído por alaninas que estão organizadas como motivos 

"heptads". Estas proteínas possuem um total de cinco regiões promissoras para a 

formação "coiled-coil" (GALlNSKI et aI., 2001). 

Em estudos anteriores, avaliamos diversos aspectos da resposta imune 

humana naturalmente adquirida contra 4 proteínas recombinantes (em fusão com 

Glutathiona S-transferase - GSI) derivadas da MSP-3a (C-terminal) e MSP-3j3 (N e 

C-terminal e a proteína inteira) de P. vivax (CUNHA, 2001). Estes estudos 
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mostraram que: i) a freqüência de indivíduos que apresentaram anticorpos IgG 

durante a infecção patente contra pelo menos uma das proteínas recombinantes 

representando a MSP-3a e MSP-3(3 foi de 44,2% e 54,8%, respectivamente; ii) 

anticorpos citofílicos do tipo IgG1 e IgG3 foram as subclasses de anticorpos que 

predominaram na resposta imune anti-MSP-3, iii) a proteína recombinante MSP-3(3 

(inteira) foi capaz de induzir respostas proliferativas por células mononucleares de 

40% dos indivíduos expostos ao P. vivax; iv) a resposta imune de anticorpos contra 

a MSP-3 é de curta duração (CUNHA, 2001). 

Em conclusão, nossos estudos imunológicos demonstraram que estas 

proteínas recombinantes mantêm a antigenicidade e podem servir como base para a 

caracterização de suas estruturas tridimensionais. Uma vez que estas proteínas 

ainda não foram caracterizadas funcionalmente, a caracterização estrutural das 

mesmas pode contribuir para abrir novas perspectivas de um melhor entendimento 

da biologia do parasita e auxiliar no desenvolvimento de drogas e vacinas para o 

controle da malária. 

Neste contexto, recentemente foi demonstrado que apesar do gene que 

codifica a proteína MSP-3(3 ser altamente polimórfico em isolados naturais de P. 

vivax, certas propriedades físicas da proteína são mantidas, particularmente a 

habilidade para formação da estrutura terciária em "coiled-coil". Estes dados 

sugerem que a manutenção destes domínios estruturais deve ser importante do 

ponto de vista funcional da proteína (RAYNER et aI., 2004). Estas informações 

enfatizam a importância da caracterização estrutural desta família, a qual não possui 

proteínas homólogas com estrutura resolvida, até o presente momento. 

A proteína MSP-3 de P. -falciparum (PfMSP-3) apresenta similaridades com as 

proteínas da família das MSP-3 de P. vivax em relação à formação de um domínio 
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com alta predição para formação de "coiled-coil". A PfMSP-3 apresenta 3 diferentes 

domínios: um domínio central formado por repetições imperfeitas de "heptads" de 

alanina, uma segunda região central rica em resíduos de glutamato e um domínio C

terminal de zíper de leucina. Recentemente, através de estudos biofísicos foi 

demonstrado que a proteína de P. falciparum forma uma estrutura altamente 

estendida e oligomérica (dímeros e tetrâmeros) possuindo 47% de a-hélice e 31 % 

de estrutura randômica (BURGESS et aI., 2005). Este mesmo estudo evidenciou que 

a formação oligomérica da proteína é dependente da região contendo o zíper de 

leucina, demonstrando que o domínio de "coiled-coil" não sofre oligomerização 

independente (BURGESS et aI., 2005). 

4.J"ipos de estrutura de proteínas. 

As proteínas podem ter quatro tipos de estrutura dependendo do tipo de 

aminoácidos que possui, do tamanho da cadeia e da configuração espacial da 

cadeia polipeptídica, que são: primária, secundária, terciária e quaternária. 

4.1. Estrutura primária. 

É dada pela seqüência de aminoácidos ao longo da cadeia polipeptídica. É o 

nível estrutural mais simples e mais importante, pois dele deriva todo o arranjo 

espacial da molécula. São específicas para cada proteína, sendo geralmente 

determinadas geneticamente. A estrutura primária da proteína resulta em uma longa 

cadeia de aminoácidos semelhante a um "colar de contas", com uma extremidade 

"amino terminal" (N) e uma extremidade "carboxi terminal" (C). Sua estrutura é 
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somente a seqüência dos aminoácidos, sem se preocupar com a orientação espacial 

da molécula (ALBERTS et ai., 1997). 

4.2. Estrutura secundária. 

É dada pelo arranjo espacial de aminoácidos próximos entre si na seqüência 

primária da proteína. É o último nível de organização das proteínas fibrosas, que são 

mais simples estruturalmente. Esta organização ocorre graças à possibilidade de 

rotação das ligações entre os carbonos dos aminoácidos e seus grupamentos amina 

e carboxila. O arranjo secundário de um polipeptídeo pode ocorrer de forma regular, 

isso acontece quando os ângulos das ligações entre carbonos e seus ligantes são 

iguais e se repetem ao longo de um segmento da molécula. Os dois tipos principais 

de arranjo secundário regular são: a-hélice e fita-13 (ALBERTS et aI. , 1997). 

4.3. Estrutura terciária. 

Resulta do enrolamento da proteína como um todo, sendo mantido por pontes 

de hidrogênio e dissulfeto. Esta estrutura confere a atividade biológica das proteínas. 

A estrutura terciária descreve o dobramento final de uma cadeia, por interações de 

regiões com estrutura regular ou de regiões sem estrutura definida, podendo haver 

interações de segmentos distantes de estrutura primária, por ligações não 

cova lentes. Enquanto a estrutura secundária é determinada pelo relacionamento 

estrutural de curta distância, a terciária é caracterizada pelas interações de longa 

distância entre aminoácidos. Todas proteínas têm seqüências de aminoácidos 

diferentes, refletindo estruturas e funções diferentes (ALBERTS et aI., 1997). 
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de aminoácidos diferentes, refletindo estruturas e funções diferentes (ALBERTS et 

aI., 1997). 

A estrutura de a-hélice do tipo "coiled-coil" é um dos principais motivos de 

oligomerização de subunidade em proteínas. A seqüência é caracterizada por uma 

periodicidade de sete resíduos ("heptad-repeats"), com a ocorrência de resíduos 

apoiares preferencialmente na primeira (a) e quarta (d) posições do "heptad" (Figura 

2). A arquitetura de um domínio particular de "coiled-coil" pode determinar seu 

estado de oligomerização, rigidez e função. (revisto por BURKHARD et ai., 2001). 

fi 
é 

f 

Figura 2. Vista perpendicular de uma estrutura terciária do tipo "coiled-coil" com duas 
a-hélices paralelas. As sete posições de "heptad-repeats" estão coloridas de acordo com 
suas posições partindo do amarelo (a) ao laranja (g). Os resíduos nas posições "a" e "d" 
estão em interface com o "coiled-coil" e rodeados pelos resíduos nas posições "e" e "g". 

4.4. Estrutura quaternária. 

Algumas proteínas podem ter duas ou mais cadeias polipeptídicas 

denominadas de subunidades protéicas, as quais entre si, podem ser iguais ou 

diferentes em estrutura. O arranjo das proteínas e das subunidades protéicas em 

complexos tridimensionais constitui a estrurura quaternária. Elas são orientadas e 

estabilizadas pelas mesmas interações da estrutura terciária. A junção de cadeias 
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polipeptídicas pode produzir diferentes funções para os compostos. Um dos 

principais exemplos de estrutura quaternária é a hemoglobina, cuja estrutura é 

formada por quatro cadeias polipeptídicas (LEHNINGER et aI., 1995). 

5. Métodos de análise estrutural de proteínas. 

A seguir será feita uma breve descrição dos métodos utilizados para o estudo 

de algumas propriedades biofísicas e para determinação da estrutura tridimensional 

de proteínas, utilizados durante o desenvolvimento deste projeto. 

5.1. Técnicas de caracterização espectroscópica e de espectrometria de 

massas. 

5.1.1. Dicroísmo Circular (DC). 

o De é a diferença na absorção da luz circularmente polarizada à esquerda e 

à direita. Esta técnica é particularmente útil para o estudo de macromoléculas, sejam 

elas de origem biológica ou não, tais como proteínas, carboidratos, dentre outros. 

Compostos esses, que possuem unidades opticamente ativas, ou seja, podem exibir 

sinal na espectroscopia de DC. Quando tais moléculas interagem com a luz 

circularmente polarizada provocam uma alteração nessa luz incidente. A técnica de 

DC detecta exatamente a alteração através da medida da diferença de absorção da 

luz circularmente polarizada à esquerda e à direita, após a luz passar pela amostra. 

Se após a passagem através da amostra a ser analisada, os componentes da 

esquerda e direita não forem absorvidos ou forem absorvidos em igual extensão, a 
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recombinação irá regenerar a radiação polarizada ao plano original (KELL Y et ai, 

2005). 

Um dos pontos fortes do DC é que vários aspectos estruturais da proteína 

podem ser medidos. Estudos em UV distante (tipicamente 240 a 180 nm) podem ser 

utilizados para avaliar quantitativamente o índice de estrutura secundária de uma 

proteína. Em estudo na região do UV próximo, as cadeias de aminoácidos 

aromáticos absorvem em uma escala entre 290 e 250 nm, dando um espectro que 

pode servir como a característica individual da estrutura nativa. As diferentes formas 

de estruturas secundárias encontradas em peptídeos e proteínas exibem distintos 

espectros em UV distante (190 a 250 nm) (Figura 3). Alguns desafios são 

encontrados no intuito de analisar os espectros observados e deduzir diferentes 

formas estruturais pelas seguintes razões: i) aminoácidos aromáticos (especialmente 

o triptofano) podem contribuir para o espectro de UV distante; ii) pontes dissulfeto 

podem contribuir para o espectro e iii) as características do espectro podem 

depender do comprimento e regularidade dos elementos estruturais em peptídeos e 

proteínas (KELL Y; PRICE, 1997). 

5.1.2. Fluorescência. 

A espectroscopia de fluorescência em solução aquosa é utilizada na obtenção 

de informações sobre modificações na estrutura terciária com base na fluorescência 

do triptofano. De acordo com a localização deste resíduo nas proteínas, sua emissão 

máxima pode variar de 302 nm (localização do resíduo de triptofano no interior 

hidrofóbico) a 350 nm (localização do resíduo de triptofano na superfície) quando 

excitado a 295 nm. Proteínas desnaturadas em soluções aquosas, geralmente 
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resultam na alteração do triptofano em relação à hidrofobicidade (SHARMA; 

KALONIA, 2003). 
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Figura 3. Espectro de De na região do UV distante associado com os diferentes tipos 
de estrutura secundária. Linha cheia, a-hélice; tracejado, folhas 13 antiparalelas; pontilhado, 
"13 turn"; tracejado e pontilhado, estruturas irregulares. 

5.1.3. Espectrometria de massas. 

o espectro de massa é o resultado obtido através da fragmentação dos íons 

em relação à razão de sua massa por carga (m/z). Essa propriedade da 

espectrometria de massa faz com que a identificação da substância presente na 

amostra seja considerada inequívoca e incontestável (CANAS et aI., 2006). A 

ionização Idessorção de matriz assistida por laser (MALDI -"Matrix Assisfed Laser 

Desorptionllonization'), se trata de um método que torna possível a ionização de 

macromoléculas biológicas. Tais macromoléculas são analisadas através da 
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irradiação de uma mistura compilada de substâncias (matriz) as quais absorvem 

feixes de laser e amostras macromoleculares. Esta técnica, combinada com o 

detector de tempo-de-vôo acoplado ao espectrômetro de massa (TOF/MS - Time-Of

Fligh/Mass Spectrometer), utiliza a diferença de tempo-de-vôo das moléculas para 

caracterizar o tamanho das substâncias ionizadas (RANUCCI et aL, 2006). Fazendo

se uma analogia, o espectro de massa é a 'impressão digital' da substância, pois não 

existem duas substâncias com o mesmo espectro. 

5.2. Espalhamento Dinâmico de Luz (EDL). 

As medidas de EDL dão informações sobre o coeficiente de difusão (O) e o 

raio hidrodinâmico ou raio de Stokes (Rs) da molécula. A técnica é utilizada para 

auxiliar na caracterização biofísica de proteínas (DEV et aL, 2006) e também na 

determinação do número de espécies (dímeros, trímeros etc.) formadas por uma 

determinada molécula (WHANG et aL, 2004). Nesta técnica, basicamente se mede a 

intensidade de luz espalhada pela amostra, com a qual se calcula o coeficiente de 

difusão e o diâmetro médio das partículas. Ela é adequada para determinação de 

tamanho de partículas dispersas em líquido, na faixa de dezenas de nanômetros a 

mícrons, servindo não apenas para fornecer tamanhos de partículas, mas também 

para mostrar a ocorrência de associação e entrelaçamento entre elas. Para 

partículas com o mesmo tamanho (amostra monodispersa) em suspensão, é 

apresentado um único pico associado ao valor médio do coeficiente de difusão das 

partículas. Para amostras polidispersas, a função é caracterizada por picos, estando 

cada pico associado a um valor médio do coeficiente de difusão das partículas em 

uma dada população (OLIVEIRA, 2006). 
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5.3. Métodos cromatográficos: Gel-filtração. 

A cromatografia em Gel-filtração tem como base a separação de moléculas 

empregando as diferenças de tamanho durante a passagem em resina de gel

filtração inserido em uma coluna. A coluna é constituída por uma matriz de pequenas 

esferas porosas empacotadas. Ao fazer passar a solução de proteínas pela matriz 

da coluna, as moléculas pequenas entram nos poros das esferas demorando a 

atravessá-los, enquanto que as grandes passam entre as esferas sendo separadas 

primeiramente. Esta técnica permite determinar a Massa Molecular aparente e Raio 

de Stokes das moléculas (GEl. .. , acessado em 2007). 

5.4. Ultracentrifugação Analítica (UCA). 

A UCA desempenha um papel importante na caracterização de propriedades 

biofísicas de proteínas, biopolímeros, polímeros sintéticos, entre outros. Os ensaios 

de UCA baseiam-se em dois critérios: velocidade de sedimentação e equilíbrio de 

sedimentação, que podem ser utilizados concomitantemente ou isoladamente 

dependendo da análise em questão. No presente estudo utilizamos a metodologia 

de equilíbrio de sedimentação, no entanto é possível encontrar na literatura 

discussões sobre velocidade de sedimentação (BERZOWITZ, 2006). O principal foco 

do equilíbrio de sedimentação é a determinação da estequiometria e equilíbrio 

termodinâmico de interações de proteínas. Uma característica atraente no equilíbrio 

de sedimentação da UCA é a possibilidade de observar as proteínas em solução, 

sem requerer interações com qualquer matriz ou superfície, ou a comparação com 

quaisquer padrões. (VISTICA et aI., 2004). 
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5.5. Métodos utilizados na resolução de estruturas tridimensionais: 

Cristalografia, Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e Modelagem Molecular. 

A resolução da estrutura tridimensional pode auxiliar na compreensão da 

função de uma proteína. A técnica mais utilizada para elucidar a estrutura 

tridimensional de moléculas é a cristalografia por difração de raios X. A posição e 

intensidade de cada ponto no padrão de difração contem informações sobre as 

posições dos átomos no cristal que deram esta imagem. A dedução da estrutura 

tridimensional de uma molécula grande, a partir do padrão de difração de seu cristal 

é uma tarefa complexa e sua análise é automatizada (ALBERTS et aI., 1997). 

Espectroscopia por RMN é utilizada para estudar a estrutura de pequenas 

proteínas ou domínios de proteínas. Ao contrário da cristalografia, a RMN independe 

da obtenção da amostra cristalizada e requer um pequeno volume da solução 

concentrada de proteína que é colocada em um campo magnético forte. A técnica 

baseia-se na variação do estado de excitação dos núcleos atômicos em resposta a 

pulsos aplicados de radiofreqüência de radiação eletromagnética, dando 

informações sobre as distâncias entre as partes da molécula de proteína. 

Combinando estas informações com o conhecimento da seqüência de aminoácidos, 

é possível computar a estrutura tridimensional da proteína (ALBERTS et aI., 1997). 

A grande diferença entre o número de seqüências disponíveis e estruturas de 

proteínas elucidadas poderia ser minimizada através de métodos computacionais. 

Dentre as predições teóricas de estruturas, a modelagem molecular prediz a 

estrutura tridimensional de uma proteína baseada na sua seqüência de aminoácidos 

e na similaridade de uma ou mais proteínas com a estrutura previamente 

determinada (revisto por XIANG, 2006). 
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No presente estudo, realizamos ensaios biofísicos e estruturais utilizando 

diferentes regiões das proteínas MSP-3a. e MSP-3f3, bem como a proteína 

recombinante MSP1 19, estudada pelo nosso grupo nos últimos anos. Os estudos 

biofísicos e estruturais foram realizados como parte da Rede de Biologia Molecular 

Estrutural (SMoIBNet), em parceria com o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 

(LNLS). Em paralelo, avaliamos comparativamente a resposta imune naturalmente 

adquirida contra as proteínas recombinantes em estudo, em populações de áreas 

endêmicas do Brasil. O efeito do número de episódios de malária vivax e a 

longevidade da resposta de anticorpos do tipo IgG contra os diferentes antígenos 

também foram avaliados. 
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1. Objetivo Geral 

Geração de proteínas recombinantes correspondentes a antígenos de 

superfície de merozoítas de Plasmodium vivax (MSP1 19, MSP-3a e MSP-3B) visando 

a caracterização biofísica, bioquímica e estrutural dessas proteínas. Estes estudos 

serão complementados pela análise comparativa do reconhecimento imune destas 

proteínas por anticorpos de indivíduos naturalmente expostos ao P. vivax. 

2. Objetivos Específicos 

2.1. Geração de proteínas recombinantes correspondentes a diferentes regiões das 

proteínas MSP-1, MSP-3a e MSP-3B; 

2.2. Caracterização preliminar da composição da estrutura secundária das proteínas 

recombinantes derivadas da MSP-3a e MSP-3B por Dicroísmo Circular; 

2.3. Caracterização biofísica e bioquímica das proteínas recombinantes derivadas da 

região C-terminal da MSP-3a (CC4 e CC5) através de ensaios de Espectrometria 

de Massas, Cromatografia em Gel-filtração, Espalhamento Dinâmico de Luz e 

U Itracentrifugação Analítica; 

2.4. Avaliação comparativa do reconhecimento imune das proteínas recombinantes 

MSP1 19, MSP-3a e MSP-3B por anticorpos IgG em indivíduos expostos ao P. vivax. 
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1. Reagentes e Soluções 

1.1. Soluções e tampões para eletroforese em gel de agarose. 

a. TAE: 40 mM Tris-acetato, 1 mM EDTA pH 8,0 (Invitrogen) 

b. Gel de agarose: 1 % agarose (Invitrogen), TAE, 1 J.!g/mL brometo de etídeo 

(Invitrogen) 

c. Tampão de amostra para eletroforese de DNA (5X): 0,25% azul de bromofenol, 

0,25% xileno-cianol (Sigma), 30% Glicerol (Merck) 

1.2. Soluções e tampões para eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS

PAGE 12%). 

a. Gel de corrida: 30% acrilamida, 0,8% bis-acrilamida (Fluka Chemie, Steinheim, 

Alemanha), 0,75 M Tris (Invitrogen), 0,2% SDS pH 8,8 (Invitrogen), 0,1% persulfato 

de amônia, Temed 12 J.!L (Invitrogen) (vaI. final de 10 mL) 

b. Gel de separação: 12% acrilamida, 1,2% bis-acrilamida, 0,25 M Tris, 0,2% SDS 

pH 6,8, 0,1% persulfato de amônia, Temed 10 J.!L (vaI. final 5 mL) 

c. Tampão de amostra para SDS-PAGE (4x): 10% glicerol, 4% SDS, 100 mM 2-

mercaptoetanol (Bio-Rad), 50 mM Tris-HCI pH 6,8, 0,1% de azul de bromofenol (Bio

Rad) 

d. Tampão de corrida: 35 mM SDS, 160 mM glicina, 25 mM Tris-HCI pH 8,3 

e. Solução corante: 1 % Coomassie blue R250 (USB), 45% Metanol, 10% ácido 

acético 

f. Solução descoranfe: 45% Etanol, 10% ácido acético 



Material e Métodos 33 

1.3. Meios de cultura para bactérias. 

a. LB (Luria Bertani): 2% LB broth base (USB), 0,5% NaCI pH 7,0 

b. LB-amp: LB, 100 Ilg/mL de ampicilina (USB) 

c. LB-kan: LB, 30 Ilg/mL de kanamicina (gibco) 

d. SOB: 2% triptona (Oxoid), 0,5% extrato de levedura (Difco), 0,05% NaCI, pH 7,0 

e. soe: SOB, 1 ° mM MgCI2, 20 mM Glicose (Invitrogen) 

1.4. Soluções e tampões para "Immunobloting". 

a. Tampão de transferência: 192 mM Glicina, 25 mM Tris, 20% Metanol 

b. Solução de revelação: 5 mg 3,3'-Diaminobenzidina (Sigma), 10 IlL H20 2, 35 mL 

PBS 

1.5. Tampões utilizados para a purificação das proteínas recombinantes. 

a. Tampão de lise: 20 mM Tris-HCI pH 8,0,200 mM NaCI, 1 mM PMSF e 1 mg/mL 

de lisozima 

b. Tampão de equilíbrio: 20 mM Tris-HCI pH 8,0, 200 mM NaCI. 

c. Tampão de lavagem: 20 mM Tris-HCI pH 8,0, 200 mM NaCI, 10% glicerol. 

d. Tampão de eluição: 20 mM Tris-HCI pH 8,0, 200 mM NaCI, 10% glicerol, 15 a 300 

mM Imidazol. 

1.6. Soluções e tampões para ensaios imunoenzimáticos (ELISA). 

a. Tampão carbonato 0,05 M: 15 mM Na2C03, 35 mM NaHC03 pH 9,6 

b. PBS: 8 mM NaH2P04, 2,3 mM Na2HP04, 130 mM NaCI pH 7,4 

c. PBS-Tween: PBS, 0,05% Tween 20 (Fluka Chemie) 

d. Tampão fosfato-citrato: 0,2 M NaH2P04, 0,2 M C6H807 pH 5,0 
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e. Soluções de bloqueio: PBS, 5% de leite desnatado (Molico) 

f. Solução de revelação: 1 mg/mL de OPD (Sigma), 0,03% (vol/vol) de H202 diluído 

em tampão fosfato-citrato 

2. Construção dos plasmídeos recombinantes. 

2.1. Geração de plasmídeos correspondentes à MSP-3a.. 

Os plasmídeos recombinantes correspondentes a região C-terminal da MSP-

3a (pGEX-1 Â. T/FP-1 , aa 359 - 798) e proteína inteira (pGEX-2T/FP-2, aa 24 - 838) 

foram cedidos pelo Or. John Barnwell (CDC-Atlanta, EUA). As seqüências de 

nucleotídeos que codificam a FP-1 ou FP-2 foram obtidas através da digestão com 

as enzimas de restrição Eco R I ou BamHI (Invitrogen), respectivamente. Os 

fragmentos correspondentes a FP-1 ou FP-2 foram inseridos nos vetores de 

expressão pHISa ou pHISb (SHEFFIELD et aI., 1999), respectivamente, em fusão 

com His6. Os clones recombinantes contendo o inserto de interesse na orientação 

correta foram selecionados por análises de restrição enzimática. 

Com base na informação de que a proteína MSP-3a apresenta regiões com 

alta probabilidade para formar estrutura terciária "coiled-coil" (GALlNSKI et aI., 1999), 

resolvemos investir na construção de plasmídeos recombinantes contendo 

fragmentos que codificam determinadas regiões preditas para formação deste tipo 

de estrutura visando estudar possíveis interações entre as mesmas. A Figura 4 

apresenta a seqüência de aminoácidos da MSP-3a inteira (Gene Bank, número de 

acesso AF093584) destacandó a região C-terminal da MSP-3a. e as posições de 

cada uma das quatro proteínas recombinantes geradas a partir da análise de 
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probabilidade para formação de "coiled-coil" (CC) como estrutura terciária conforme 

descrito por Galinski et aI. (1999). Nesta figura pode ser observado que os 

recombinantes gerados a partir da região C-terminal da MSP-3a representam 

seqüências contendo uma (CC4, CC5), duas (CC4-5) ou quatro (CC3-6) regiões 

promissoras para formação de "coiled-coil". 

As seqüências de nucleotídeos correspondentes aos diferentes domínios 

foram obtidas através da amplificação por PCR a partir do plasmídeo MSP-3a 

pGEX2T/FP-2 utilizando os seguintes oligonucleotídeos (Invitrogen): CC3-6 senso 

(CGA CAA GCT TGC TCT GAA GTA CCA GAG GGG) e CC3-6 anti-senso (GGG 

TGC TCG AGT AA T GTC GAA TTC GTC TCC AAA); CC4 senso (CAA GCT TGC 

AAA GCA TCG ATC GAA ACG ACG) e CC4 anti-senso (TGC TCG AGT TT A GTG 

GGT CTT TGC CTC TTC); CC5 senso (CAA GCT TGC TCA GAT GAA GCA CAG 

CAA GAA) e CC5 anti-senso (TGC TCG AGT TT A TGC CCC TAC TTT TGC TGC). 

As porções sublinhadas dos oligonucleotídeos senso e anti-senso indicam sítios de 

restrição para as enzimas Hindlll ou Xhol, respectivamente. Para a amplificação do 

gene msp-3a (CC4-5) foram utilizados os oligonucleotídeos CC4 senso e CC5 anti

senso. Estes nucleotídeos codificam para as posições 1047-2369 (CC3-6), 1233-

1854 (CC4-5), 1434-1854 (CC5) e 1233-1389 (CC4). 

Os produtos das amplificações foram inicialmente inseridos no vetor 

pMOSBlue (Amersham Biosciences), para confirmação da seqüência de DNA e, 

posteriormente, subclonados no vetor pET-28a em fusão com His6 (Novagen) 

utilizando sítios de restrição enzimática (Hindlll e Xhol) específicos para clonagem 

neste vetor. Após ligação no vetor pET digerido com as mesmas enzimas, o produto 

da ligação foi transformado em bactérias competentes DH5a. As colônias contendo 
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plasmídeos com inserto na orientação correta foram selecionadas por análise de 

restrição. 

A 

MKHTRSVTL YLFLL TLCA YL TGAEVIGGSPNNEAPNSSRHHLRNGFPGKNDSLPHEEPNNLEGKNESSDQCDTIN 

LDQVTEKEKKTIEEASVQAQDGPNAEPNNAEQIOAELQKVKT AKENSMSAT AAETAKNNAVSAGKGLDAAKTAI 

EKAKAAAEEAKKEAAIAEKAEKDAEAAQKKDNLEDVKSQVPTAETAA TNAEKKKTKAEIAVElVKA WAKEEAQK 

ASDEAQKACEKAKKAHAKAQKASDTTKTVETFKTNAEAAANKAKDEAGKAETAATDAKSTEDLSVAKDKAKAA 

ETAAIEAKKQQVKAEIAAEVAKAKVAKEEADAAQKKAEEAKKIVDKIAKDSEVPEAQKAAEFATETVKKA TT AA TE 

AGEKAQEAENLPAEAETSDAVKEKADGAEKMGEAKKASIETEIAVEVAKAEVLNAEVKKT AQEAENDATEAKKQ 

AEKAKAAAEEAKTHGEKAEKVGESTKAHSDEAQQENKNAKDASEEAENRAVDALEEAYAVEAHLARTKNAAES 

AKSATDLSKLEEAKEEAIDAANIAHQKWLKA TQAA TIAKEKKEAAKVAAEKAQKEATAAKLKAAKAEAKKAETEA 

VKAAVEARAAAAEAKQEAAKVGASKEPQETKNKANVEAEATGNEAKKAEDAAEEAKEAAKKANEATDADVARA 

EADKTIAAAKKAKKAREKAA YGLLKTKNQYVLEPLDISPESADNITSKEEQVKEEVEDQGDEDNSEAEVEEALPNG 

SGAQEEDVNLEMDDEEEVEENVATNQQTGGNREKRNTSDTVDDTNADKQFGDEFDTYDDIKKVTEALVKSMTSL 

VSDDPSVGDTINEFLSDMNHLFLSW 

B 

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

I I 
FP2 

• • 
FP1 .. • 

CC3-6 .. • 
CC4-5 

• • 
CC4 CC5 ....-... . 

Figura 4. Seqüência de aminoácidos e representação esquemática das proteínas 
recombinantes derivadas da MSP-3a. A. Seqüência de aminoácidos (aa) correspondente 
à MSP-3a (acesso AF093584). A seqüência de aa correspondente à região da MSP-3a 
expressa como proteína recombinante está sombreada na cor cinza e as áreas preditas 
para a formação de "coiled-coil" estão sublinhadas. B. Representação esquemática da 
localização das proteínas recombinantes geradas em relação à proteína inteira. A área 
destacada representa a região da · MSP-3a que foi expressa como proteína recombinante, 
_ . As linhas acima do box representam a análise de predição para formação de "coiled
coir como estrutura terciária e as linhas abaixo representam a posição das proteínas 
recombinantes geradas. 
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2.2. Geração de plasmídeos correspondentes à MSP-3[3. 

Os plasmídeos recombinantes correspondentes a região N-terminal da MSP-[3 

(pGEX-HT/FP-1, aa 35 - 375), C-terminal (pGEX-2T/FP-2, aa 385 - 654) e 

proteína inteira (pGEX-1J.JFP-3, aa 35 - 654) foram cedidos pelo Or. John Barnwell 

(COC-Atlanta, EUA). A Figura 5 apresenta a seqüência de aminoácidos da MSP-3[3 

inteira (Gene Bank, número de acesso AF099662) destacando a posição das 

proteínas recombinantes obtidas (GALlNSKI et aI., 2001). As seqüências de 

nucleotídeos correspondentes às regiões N e C-terminais da MSP-3[3 (FP-1 e FP-2) 

foram obtidas por digestão com a enzima de restrição EcoRI, em ambos os casos. 

Os produtos de digestão foram inseridos nos vetores pHISa (FP-1) ou pHISb (FP-2). 

Os plasmídeos recombinantes contendo o inserto de interesse na orientação correta 

foram selecionados por análises de restrição enzimática. 

A seqüência de nucleotídeos correspondente à MSP-3[3 inteira (FP-3) foi 

obtida através de amplificação por PCR a partir do vetor pGEX-1ÂT/FP-3 utilizando 

os seguintes oligonucleotídeos: ATG GAT CCG MC TTG AGA MC GGA TGG TCA 

(senso) e CGG ATC CTC TGC GAG TGT TTT ATG CGC TTC (anti-senso) 

(Invitrogen). A reação de PCR foi realizada com oligonucleotídeos contendo sítios de 

restrição enzimática para BamHI (porções sublinhadas). O produto desta 

amplificação foi inicialmente inserido no vetor pMOSBlue, para confirmação da 

seqüência de ONA e, posteriormente, subclonado no vetor pET-14b (Novagen). 



Material e Métodos 38 

A 

MKQLCGLAFLALLLNFL TCDNVATRGEIVNLKNPNLRNGWSMNNLSAQNEENIVNPDGSDDVTDEEGDGEALEG 

QNGSPEKSAEPKVHAQEEVNKESLKSKAQNAKAEAEKAAKAAESAKKNTLDALEKVNVPTELNNVKKFAESAAT 

EAQKQENIATEAEKKVAEANGEVVELQKLKDEVDKAAKKAKQLQLKAEIAEHAVKAQVAKTEAEKAQKDATTAK 

EVAIKETGTSKSENVTKAIDMAKKEEEETKNQASIASENADKAAKAAQEEVKKEIKDENKEISQLENEITKLGDINTV 

KELASNAEDASKNAKKEMVKAQIAAEVAKAEKAKIEAENANFLAEKAKQTAEKIAKTSKSTEKITEEVRKA TEFAK 

TAGDA TTQAA TEAAGDVSSEEQKQKVLLESIKQKAESALQASKDAIKAKTEAENFLEIAKEVPKAEAAKEEAQKA 

ATSADEAKTEALKIAEEVNKSDASENEKKKIETEANATAGEAQKAAAFAKEAADAAKDTNEA VTLA VAKEKVEKA 

LKAAKEAKKANEKASYALlRTKKQYALEPLEITSEAGYNITEKEEQVKEEIEEQDDKASEEEEEDTHQTDQTEIDEV 

DISVDNEEEEEGTADEQIEGEKDTPEKEAKEEPASGEKILDDKEAHKTLAEKFKDSNPAKTEGDKILETLlSDVGED 

TLKNMQQDLHQYFKGK 

B 

FP3 

• • 
FP1 FP2 

... . ... . 

Figura 5. Seqüência de aminoácidos e representação esquemática das proteínas 
recombinantes derivadas da MSP-3f3. A. Seqüência de aminoácidos (aa) correspondentes 
à MSP-3J3 inteira (acesso AF099662). A seqüência de aa correspondente à região da MSP-
313 expressa como proteína recombinante está sombreada na cor cinza e as áreas preditas 
para a formação de "coiled-coil" estão sublinhadas. B. Representação esquemática da 
localização das proteínas recombinantes geradas em relação à proteína inteira. A área 
destacada representa a região da MSP-3J3 que foi expressa como proteína recombinante, 
a. As linhas acima do box representam a análise de predição para formação de "coiled
coi!" como estrutura terciária e as linhas abaixo representam a posição das três proteínas 
recombinantes geradas (FP-1, FP-2 e FP-3). 
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3. Expressão e purificação das proteínas recombinantes. 

3.1. Expressão das proteínas recombinantes em pequena escala. 

A expressão e purificação das proteínas recombinantes derivadas da MSP1 19, 

MSP-3a e MSP-3f3 foram realizadas conforme descrito anteriormente (CUNHA et aI., 

2001), com algumas modificações. Todos os reagentes e soluções utilizados na 

metodologia estão contidos no item 1. Bactérias da linhagem BL21(DE3) (Novagen) 

foram transformadas com cada um dos plasmídeos recombinantes e as condições 

ótimas de lise e expressão foram estabelecidas em pequena escala de crescimento 

bacteriano (10 mL). A concentração apropriada de IPTG (Eppendorf) para indução 

da expressão de cada uma das proteínas foi estabelecida após estudos dose

resposta (0,01 mM, 0,1 mM e 1 mM IPTG) e em diferentes temperaturas de indução 

(30°C e 3rC). Estudos cinéticos de tempo de indução (3 - 18h) com IPTG também 

foram realizados para cada uma das proteínas recombinantes, na cepa de E. colí 

selecionada. Além disso, diversos tampões de Iise das bactérias foram testados: 

PBS; PBS, 1% Triton X-100; PBS, 1 mM EDTA e 20 mM Tris-HCI, 200 mM NaCI (pH 

8,0). Em todos os tampões foram adicionados 1 mg/mL de lisozima (Sigma) e 1 mM 

de PMSF (Pierce). As condições de lise das bactérias por sonicação em banho de 

gelo (3 ciclos de 30 segundos em intervalos de 30 segundo entre os ciclos) foram 

também estabelecidas com auxílio de um sonicador (Branson Sonifier modo 450, 

EUA). As frações obtidas (precipitados e sobrenadantes) foram analisadas por 

separação eletroforética em gel de poliacrilamida de 12 ou 15% (SDS-PAGE 12 ou 

15%) utilizando equipamento "Mini PROTEAN® 3 cell" (Bio-Rad), em condições 

redutoras, na presença de 2-mercaptoetanol (2-ME) e coradas por azul de 
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Coomassie. Após a detecção de todas as proteínas recombinantes por 

"immunoblotting" com anticorpo monoclonal anti-His (Amersham Biosciences), 

utilizamos o programa PhotoCapt MW Versão 10, 01 (Viller. Lourmat Biosystems, 

Curitiba, PR, Brasil) para estabelecer a massa molecular aparente de cada uma 

delas. 

3.2. Expressão e purificação das proteínas recombinantes em média e larga 

escala. 

Uma vez padronizadas as condições ótimas de expressão para cada uma das 

proteínas recombinantes em pequena escala, estas foram, então, produzidas em 

média escala (1 L) com a finalidade de padronizar os protocolos de purificação. 

Resumidamente, as bactérias recombinantes foram cultivadas em meio LB (Lu ria 

Bertani, Sigma) contendo o antibiótico ampicilina (100 J.lg/mL, USB) para expressão 

a partir dos vetores pHIS e pET-14b ou kanamicina (30 J.lg/mL, GIBCO) para 

expressão a partir do vetor pET-28a, por 16 horas a 37°C, sob agitação a 200 rpm. 

Após este período, a cultura foi diluída (1 :25) em meio contendo os antibióticos 

correspondentes e incubada a 37°C, sob agitação, até atingir uma 00600 entre 0,5-

0,7. A seguir, as bactérias foram induzidas pela adição de IPTG a 37°C, durante 3 

horas, sob agitação. Após este período, as bactérias foram centrifugadas (5.000 

rpm/15 min/4°C) e o precipitado ressuspendido em tampão de lise. As bactérias 

foram lisadas em banho de gelo aplicando-se 3 ciclos de sonicação cada um com 5 

minutos de pulso (50%, 75% e constante) e intervalos de 5 minutos entre os pulsos. 

Posteriormente, o extrato bacteriano foi centrifugado (14.000 rpm/60 min/4°C) e o 

sobrenadante obtido aplicado em resina de cobalto Talon (BO Biosciences) ou 
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Níquel Ni Sepharose™ High Performance (Amersham Biosciences) previamente 

equilibrada com o tampão de equilíbrio. 

Em seguida, a resina foi lavada em tampão de lavagem e as proteínas que se 

ligaram à coluna foram submetidas a um gradiente de eluição, utilizando-se tampão 

contendo concentrações entre 15 e 300 mM de Imidazol (USB). O material eluído foi 

dialisado contra 20 mM Tris-Hel pH 8,0. Após filtração em membrana de 0,22 fJ.m, as 

proteínas recombinantes foram purificadas por cromatografia de troca iônica em 

coluna Resource Q (Amersham Biosciences) ou UNO Q 12 (BioRad), equilibrada 

com 20 mM Tris-HCI, pH 8,0, acoplada ao sistema AKTA™prime (Amersham 

Biosciences) ou o Sistema BioLogic Duo-Flow (BioRad). As proteínas foram eluídas 

por um gradiente linear de ° a 1 M de NaCI neste mesmo tampão. As frações 

coletadas foram analisadas em gel de poliacrilamida e coradas por azul de 

Coomassie. 

Uma vez estabelecidas as condições de expressão e purificação em média 

escala, as proteínas recombinantes passaram a ser produzidas a partir de 

crescimento bacteriano em larga escala (5 L-20 L) a fim de obter quantidade 

suficientes de material para realização dos testes de caracterização estrutural e 

imunológicos. A MSP1 19 passou por uma purificação adicional por gel-filtração em 

coluna Superdex 200 (GE Healthcare). 

A concentração de cada proteína foi determinada espectroscopicamente em 

280 nm utilizando a lei de Beer-Lambert: 

Abs= &xl xC 

Onde Abs é a absorbância obtida pela proteína em tampão contendo 6,2 M de 

Guanidida em comprimento de onda de 280 nm; E é o coeficiente de extinção; I é o 

caminho óptico (cm) e C é a concentração da proteína (g/L). O valor do coeficiente 
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de extinção foi calculado através do programa ProtParam tool (GASTEIGER et aI. , 

2005) (http://www.expasy.ch/tools/protparam.html. acessado em março de 2007). 

Em virtude da CC4 (MSP-3a) não possuir resíduos de triptofano ou tirosina na sua 

seqüência, sua concentração foi estimada através de gel de poliacrilamida 15%, 

comparando-se a concentração proteína com concentrações pré-estabelecidas de 

albumina bovina. 

4. Modelagem Molecular. 

A Modelagem Molecular da MSP1 19 de P. vivax foi realizada pelos Dr. Alberto 

Spisni e Dr. Sergio Oyama Junior do Grupo de Ressonância Magnética Nuclear e 

pelo Dr. Francisco Javier Medrano Martin, coordenador do Grupo de Cristalografia 

de Proteínas do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), em Campinas. As 

coordenadas cristalográficas da MSP19 de P. cynomolgi foram obtidas do "Protein 

Data Bank" (Código PDB: 1 BW9). Os procedimentos de visualização, alteração das 

cadeias laterais e refinamento foram realizados em uma estação de trabalho 

"Octane" (Silicon Graphics) utilizando-se os módulos "Biopolymer", "Homology" e 

"Discover" do programa "Insightll". 

Uma vez que o alinhamento das seqüências revelou que a estrutura primária 

de P. vivax difere em apenas dez resíduos de aminoácidos em relação a P. 

cynomolgi (CHITARRA et aI. , 1999; FERREIRA; SOARES, 2000), a posição 

topológica destes resíduos na estrutura cristalográfica foi criteriosamente avaliada, 

assim como o impacto das mutações sobre a proteína. Os resíduos foram 

manualmente alterados e a estrutura resultante optimizada a cada passo. Devido ao 

dimorfismo KlE de P. vivax, esta alteração não foi implementada ao modelo final. 
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A optimização da estrutura foi realizada através de uma combinação dos 

algoritmos "Steep Descents" e "Conjugate Gradient" até que uma variação de 0,01 

Kcal/mol A fosse obtida. 

5. Métodos Biofisicos. 

5.1. Dicroísmo Circular. 

Para a caracterização preliminar da composição da estrutura secundária das 

proteínas em estudo, realizamos ensaios de DC em um espectropolarímetro J-810 

(JASCO) com as seguintes regiões: CC4, CC5, CC4-5, CC3-6 e FP-1 (MSP-3a) e 

FP-1, FP-2 e FP-3 (MSP-3J3), previamente dialisadas contra PBS e ajustadas para 

as seguintes concentrações finais de: CC4 - 35 ~M, CC5 - 2,6 ~M, CC4-5 - 2,2 ~M, 

CC3-6 - 15 ~M, FP-1 (MSP-3a) - 3,6 ~M, FP-1 (MSP-3J3) - 33 ~M, FP-2 - 5,4 ~M e 

FP-3 - 1,4 ~M. Os dados foram coletados utilizando-se varredura de 100 nm/min, 

intervalo de dados de 1 nm e tempo de resposta de 1 s. As análises foram realizadas 

em um comprimento de onda variando entre 200 e 260 nm (UV-distante), sob 

temperatura de 20°C, controlada pelo sistema tipo Peltier PFD 425S em cubeta de 

quartzo de 0,5 cm para CC4, CC5, CC4-5 e FP-1 (MSP-3a) e FP-2 (MSP-3J3) e 0,1 

cm para as demais proteínas. Após a obtenção de 10 coletas para cada amostra, o 

registro e tratamento de dados foram realizados utilizando-se o programa Spectra 

Manager (JASCO), auxiliado pelo programa Origin 6.1 (OriginLab Corporation). Para 

a análise gráfica, a unidade dos dados originados da leitura de cada proteína foi 

convertida em Elipticidade Molar Residual [9] utilizando a equação segundo Ramos 

(2004): 
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[8]= 8 /10 I C n 

Onde 8 é a elipticidade (milidegrees), I indica o caminho óptico (cm), C é a 

concentração da proteína (moi/litro) e n representa o número de resíduos de cada 

proteína. A Elipticidade Molar Residual é dada em deg.cm2.dmor1
. 

Os dados obtidos por DC foram interpretados e convertidos, através do 

programa CDNN (BOHM et al.,1992), em porcentagem de estrutura secundária, 

levando-se em consideração a concentração e o número de aminoácidos da 

proteína analisada_ Para tanto, foram realizadas as deconvoluções dos espectros, 

onde são comparados em forma de rede neural, os espectros de DC das proteínas 

estudadas e os espectros armazenados em um banco de dados de proteínas 

contendo estrutura cristalográfica já determinada. Todos os ensaios de DC foram 

realizados no LNLS sob a supervisão do Dr. Carlos Henrique Inácio Ramos e auxilio 

técnico de Fabio Schaberle. 

Através de análise computacional, foi demonstrado que as proteínas da 

família das MSP-3 contêm regiões promissoras para formação de estrutura terciária 

do tipo "coiled-coil" (GALlNSKI et aI., 1999). Por sua vez, este tipo de estrutura 

terciária estabelece a formação entre duas a cinco hélices, sendo que, dímeros e 

trímeros são as formas mais comumente encontradas. Estas formações também 

podem ser encontradas na forma paralela (formando homo-dímeros, homo-trímeros, 

etc.), ou antiparalela (formando hetero-dímeros, hetero-trímeros, etc.). Desta forma, 

decidimos avaliar uma possível interação entre as regiões da MSP-3a. com alta 

probabilidade para a formação de "coiled-coil" (CC4 e CC5) e as regiões N e C

terminais da MSP-3J3-

Para a análise da interação entre as diferentes regiões da MSP-3a. e MSP-3J3, 

utilizamos as proteínas recombinantes diluídas em PBS nas seguintes 
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concentrações: i) MSP-3a: CC4 - 17 \-IM, CC5 - 6,7 \-IM, CC4 + CC5 - proporção 

equimolar de 5 \-IM; ii) MSP-313: FP-1 - 15 \-IM, FP-2 - 15 \-IM, FP-1 + FP-2 -

proporção equimolar de 15 \-IM. Após a junção das proteínas, ambas as soluções 

foram incubadas em gelo 30 minutos antes da leitura. Os dados foram coletados e 

analisados de acordo com o procedimento utilizado para as demais proteínas, em 

cu beta de quartzo de 0,5 cm para CC4 e CC5 (MSP-3a) e 0,1 cm para FP-1 e FP-2 

(MSP-3~). 

Os espectros provenientes das interações analisadas foram comparados em 

relação à soma teórica dos espectros obtidos pelas regiões individualmente (em 

deg.cm2.dmor\ Paralelamente, comparamos também os espectros da interação em 

relação às proteínas recombinantes que compreendem ambas as regiões 

analisadas: (i) MSP-3a (CC4-5), quando analisamos a interação entre CC4 + CC5 e, 

(ii) MSP-313 (FP-3), quando analisamos a interação entre FP-1 + FP-2. 

5.2. Espectroscopia de emissão de fluorescência. 

O espectro de emissão de fluorescência foi obtido no Laboratório Nacional de 

Luz Sincrotron (LNLS) empregando o fluorímetro Aminco Bowman® Series 2 (SLM

AMINCO). O espectro da CC5 (MSP-3a), em tampão 20 mM Tris-HCI pH 8,0 na 

concentração de 1 mg/mL foi mensurado em cubetas de quartzo de caminho óptico 

de 10 x 10 mm. O espectro de emissão do triptofano foi obtido com excitação a 280 

nm e emissão de 300 a 400 nm. Uma segunda leitura foi realizada com a proteína, 

nas mesmas condições citadas acima com adição de tampão contendo 20 mM Tris

HCI, 6,2 mM guanidina pH 8,0, com o objetivo de medir o espectro de emissão de 

fluorescência da proteína desnaturada. Os dados obtidos foram analisados com o 
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analisados com o auxílio do Dr. Carlos Henrique Inácio Ramos e auxilio técnico de 

Fabio Schaberle (LNLS). 

5.3. Espectrometria de Massa. 

Com o objetivo de determinar a massa molecular monomérica das proteínas 

recombinantes que compreendem regiões com alta probabilidade para formação de 

"coiled-coil" (CC4 e CC5), realizamos a análise dos espectros de massa utilizando o 

espectrômetro de massa Ettan TM MALDI-T oF Pro, pertencente ao I nstituto de 

Química da Universidade de São Paulo. As amostras foram ajustadas para a 

concentração de 1 mg/mL e suas massas moleculares foram avaliadas utilizando 

uma matriz de ácido sinapínico (3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid). 

5.4. Cromatografia em Gel-filtração. 

As proteínas CC4 e CC5 (MSP-3a), ambas na concentração de 0,2 mM, 

foram dialisadas contra PBS e aplicadas em coluna Superdex 200 XK16170 

previamente equilibradas em PBS com 1,5 volumes de coluna em um fluxo de 0,5 

mUmin. O Raio de Stokes (Rs) e a massa molecular teórica das frações eluídas nos 

diferentes picos foram estimados usando proteínas globulares padrão apresentadas 

na tabela 3, anteriormente submetidas à cromatografia sob condições idênticas. O 

volume de solvente na face externa da coluna 0/0) foi determinado por Azul 

Dextrana 2000. As amostras de cada fração foram monitoradas em um comprimento 

de onda de 280 nm e, após a eluição, analisadas em gel de poliacrilamida 15%. 
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Tabela 3 - Sumário das massas moleculares e raio de Stokes das proteínas 
globulares utilizadas como padrão para a cromatografia em Gel-filtração. 

Denominação 
Proteína . Massa molecular Raio de Volume de 
globular (kDa) Stokes (A) Eluição (ml) 

a Ferritina 440 57,9 160 

b Albumina 67 35,5 210 

c Ovalbumina 43 30,5 223 

d Ribonuclease A 13,7 16,4 262 

A denominação de cada proteína padrão foi usada para localizar graficamente (no item 
resultados) as frações das amostras eluídas. 

Para estimar a massa molecular de cada proteína recombinante, 

estabelecemos inicialmente o coeficiente de distribuição ("partition coefficient" - Kav) 

(SIEGEL; MONTY, 1966; LÊ MAIRE et aI., 1980) dado pela equação: 

Kav =(Ve-Vo)/(Vt-Vo) 

Onde Ve é o volume de eluição da proteína e Vt é o volume total da coluna. A 

massa molecular aparente (Mr) foi obtida através da plotagem de: 

log Mr vs. Kav 

O Raio de Stokes (Rs) das proteínas MSP-3a (CC4) e MSP-3a (CC5) foram 

obtidos de acordo com Hwang et aI. (2004) plotando: 

(-Iog Kav) 1/2 vs. Rs 

Com o intuito de identificar uma possível interação entre as duas regiões com 

alta predição para formação de "coiled-coil", incubamos as proteínas CC4 e CC5 na 

concentração equimolar de 200 J.JM, durante 18 horas, a 4°C. As proteínas 
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recombinantes foram aplicadas em coluna Superdex 200 XK16170 utilizando o 

mesmo protocolo citado acima. 

Os ensaios de cromatografia foram efetuados no Instituto de Química - USP, 

no laboratório do Prof. Dr. Chuck Farah, com o auxílio de Cristiane R. Guzzo. 

5.5. Espalhamento Dinâmico de Luz. 

Os ensaios de EDL foram realizados utilizando um equipamento DynaPro

MS800 (Protein Solutions Inc.) que monitora o espalhamento de luz em 90°, 

equipado com controlador de temperatura. As proteínas CC4 e CC5 na 

concentração de 1 mg/mL em tampão 20 mM Tris-HCI pH 8,0, foram previamente 

centrifugadas a 13.000 rpm por 30 min a 4°C e filtradas (0,22 IJM) com o objetivo de 

remover partículas grandes inespecíficas. O coeficiente de difusão (D) foi medido 

monitorando o espalhamento da luz a 20°C. Foram coletadas 100 medidas 

independentes de 10 s cada. Selecionamos apenas os picos de espalhamento entre 

0,1 e 100 nm. Os dados obtidos foram analisados com o auxílio do Dr. Carlos 

Henrique Inácio Ramos e Dr. João Alexandre Ribeiro Gonçalves Barbosa do LNLS. 

5.6. Ultracentrifugação Analítica. 

Com o objetivo de determinar a massa molecular oligomérica da proteína 

CC5, esta foi analisada através de ensaios de UCA. Os ensaios de equilíbrio de 

sedimentação, foram realizados sob a supervisão do Dr. Carlos Henrique Inácio 

Ramos e auxilio técnico de Fabio Schaberle em uma ultracentrífuga analítica 

Beckman Optima XL-A, utilizando-se o protocolo descrito por Regis et aI. (2005). 
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A CC5 foi analisada em concentrações variando entre 0,25 a 1 mg/mL em 

tampão 20 mM Tris-HCI e 100 mM NaCI (pH 8,0), utilizando velocidades de 7.000 a 

11.000 rpm (rotor AN-60Ti), e aquisição dos dados a 280 nm. As análises dos dados 

envolvendo a interpretação da curva de absorbância versus o raio da célula foram 

realizada através de regressão não-linear utilizando o pacote do programa Origin 

(Microcal). Os métodos utilizado para a análise do equilíbrio de sedimentação foram 

realizados utilizando se a equação segundo Johnson et aI. (1981): 

c = Co exp [M (1-Vbar p) ~ (f2-ro)/2RT] 

Onde C é a concentração da proteína na posição radial r, Co é a concentração 

da proteína na posição radial ro, M é a massa molecular, Vbar é o volume parcial 

específico, w é a velocidade angular, R é constante dos gases e T é a temperatura 

absoluta. O software Sednterp (www.jphilo.mailway.com/download.htm).foiutilizado 

para estimar o volume parcial específico, a densidade e a viscosidade do tampão. 

Os resultados obtidos foram analisados pelo Dr. Carlos Henrique Inácio Ramos. 

6. Métodos Estruturais. 

As frações contendo as proteínas CC4, CC5, CC4-5, CC3-6 e FP-1 (MSP-3a) 

e FP-1, FP-2 e FP-3 (MSP-3(3) em alto grau de pureza foram reunidas, e sua 

concentração foi ajustada para 7-40 mg/mL em colunas Centriprep TMyM3 ou 

Amicon®Ultra-4 (ambas da Millipore). Em seguida, estas foram dialisadas contra 

tampão 10 mM Tris-HCI pH 8,0. 
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6.1. Testes de Cristalização. 

Após obtenção das proteínas recombinantes em quantidade e pureza 

apropriados, as primeiras tentativas de cristalização foram iniciadas. Os seguintes 

kits de cristalização foram utilizados: Crystal Screen I (Hampton Research), Crystal 

Screen 11 (Hampton Research), INDEX (Hampton Research) Emerald Wizard I 

(Emerald Biostructures), Emerald Wizard 11 (Emerald Biostructures) e JBScreen 1-10 

bulk (Jena Bioscience). Utilizamos placas "sitting drop" (Cryschem plate, Hampton 

Research) contendo 24 poços e adicionamos 450 J.lL por poço de cada uma das 

condições do kit. Alíquotas de 1,5 J.lL de cada condição do kit foram transferidas para 

o "palco" central do poço e 1,5 J.lL da proteína-alvo foi adicionado, formando uma 

gota. A concentração final de cada proteína a ser testada variou de acordo com o 

número de condições por placa em que se observou a presença de precipitados 

(~50%) e também em função da intensidade destes precipitados. As placas foram 

vedadas com fita adesiva transparente e, em seguida, mantidas a 18°C. 

Periodicamente as placas foram analisadas quanto à presença de precipitados e/ou 

possíveis cristais. 

A partir da submissão das proteínas recombinantes aos testes, cada placa foi 

visualizada diariamente durante a primeira semana subseqüente à montagem das 

placas. Após este período a análise foi realizada semanalmente durante o primeiro 

mês e, posteriormente, as placas foram observadas mensalmente. 
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6.2. Refinamento das condições de cristalização. 

Durante os ensaios de cristalização iniciais, algumas proteínas apresentaram 

a formação de cristais. Com o objetivo de melhorar a qualidade destes cristais 

realizamos ensaios de refinamento variando sensivelmente as condições em que os 

cristais foram formados, variando-se a concentração para mais e para menos em 

relação ao agente precipitante (Polietilenoglicol - PEG) e pH dos tampões referente à 

condição em que os cristais foram formados. Para isso, mantivemos a proporção de 

aplicação das soluções relativas à gota e ao poço, de acordo com os ensaios 

utilizando os kits comerciais descritos no item 6.1. 

Para a proteína FP-1 (MSP-3a) um total de seis refinamentos foram 

concluídos: (i) PEG 3350 (21 a 31%); 0,1 M HEPES (pH 7,0 a 8,5); 0,2 M (NH4)2 S04 

(proteínas na concentração de 7, 10 e 15 mg/mL), (i i) PEG 3350 (15 a 25%); 0,1 M 

HEPES (pH 6,5 a 8,0); 0,2 M (NH4)2 S04 e (iii) PEG 3350 (15 a 25%); 0,1 M Tris-HCI 

(pH 6,5 a 8,0); 0,2M (NH4h S04. Realizamos também refinamentos na condição de 

23% de PEG 3350, 0,1 M Hepes pH 7,0 e 0,2 M (NH4hS04 em presença dos 

aditivos referentes aos kits Additive Screen 1 (iv), 2 (v) e 3 (vi) (Hampton Research), 

onde excepcionalmente, adicionamos 400 J.lL da solução descrita acima em cada 

poço das placas e no "palco" central foram depositados 1,5 J.lL da proteína 

recombinante, 0,3 J.lL de cada aditivo respectivo aos kits e 1,2 J.lL da solução da 

placa. 

Em relação à proteína CC3-6 (MSP-3a), observamos formação de cristais em 

diversas condições, as quais foram submetidas aos testes de refinamento: (i) PEG 

8000 (14 a 25%); 0,1 M CHES (pH 8,6 a 10), (ii) PEG 10000 (12 a 22%); 0,1 M Tris-
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HCI (pH 7,5 a 9,0), (iii) PEG 8000 (5 a 30%); 0,1 M HEPES (pH 7,0 a 8,2) e (iv) PEG 

4000 (10 a 23%); 0,1 M Tris-HCI (pH 7,5 a 9,0); 0,2 M Acetato de Sódio. 

A proteína FP-3 (MSP-3{3) formou agulhas em uma condição do kit Crystal 

Screen 11 (Hampton Research) e cristais em outra condição, do kit Crystal Screen I. 

Devido a este fato, foram realizados os refinamentos necessários dos cristais 

obtidos, utilizando as seguintes condições: (i) PEG 10000 (18, 20, 22, 24 e 26%) e 

0,1 M HEPES (pH 7,0, 7,5, 8,0 e 8,5) e (ii) PEG 8000 (6 a 11 %). 

Os testes de cristalização foram efetuados no LNLS sob a supervisão do Dr. 

João Barbosa. Posteriormente, utilizamos simultaneamente a Sala de Cristalização 

do Prof. Dr. Chuck Farah, (Instituto de Química - USP) e a Sala de Cristalização do 

Prof. Dr. Sergio Schenkman, (Departamento de Biologia Celular - UNIFESP), devido 

à facilidade de serem mais próximas do nosso laboratório. 

6.3. Difração de raios X. 

Os cristais obtidos durante os testes iniciais ou refinamento que apresentaram 

dimensões aceitáveis (100 !-Im) para a análise de difração, foram encaminhados 

para a linha de luz D03B-MX1 que opera na faixa de raios X e utiliza o detector CCD 

(MarResearch). Todas as análises de difração foram realizadas sob a supervisão do 

Dr. João Barbosa. 

Inicialmente foram preparadas diversas soluções de crio proteção, que 

descrevem as mesmas condições em que cada cristal foi formado, acrescidas de 

20% PEG 400, 20% Glicerol ou 20% Etilenoglicol, alternadamente. Durante as 

análises, a difração é avaliada em relação à formação de anéis de gelo, sendo 

necessário então a imersão do cristal durante um minuto em 1!J.L de um dos crio 
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protetores selecionados. Buscando melhorar a qualidade de alguns dos cristais 

analisados, duas metodologias foram adotadas. A metodologia de "annealing" 

consiste em retirar, durante aproximadamente três segundos, o suprimento de 

nitrogênio presente sobre o cristal direcionado ao feixe de raios X, visando um rápido 

aquecimento e resfriamento do mesmo. Desta forma, as moléculas de alguns cristais 

poderiam sofrer um "rearranjo" aumentando a uniformidade entre as células unitárias 

do cristal. Tendo a mesma finalidade da técnica de "annealing" mencionada acima, 

realizamos a técnica de desidratação, deixando aberta a gota por aproximadamente 

1 minuto. 

7. Ensaios Imunológicos. 

7 .1. Amostras de soro. 

Um total de 220 amostras de soro de indivíduos infectados pelo P. vivax 

procedentes de diferentes áreas endêmicas de malária do Estado do Pará foram 

incluídos neste estudo. De 33 destes indivíduos, uma segunda amostra de soro de 

cada indivíduo, coletada 9 meses após tratamento quimioterápico, também estava 

disponível para este estudo. Estas amostras já estavam disponíveis e foram 

utilizadas em estudos anteriores sobre a resposta imune humana a MSP-1 

(SOARES et aI., 1997, 1999b; RODRIGUES et aI., 2003) e AMA-1 (RODRIGUES et 

aI., 2005). 

Um grupo de 26 indivíduos adultos sadios sem história clínica de malária 

foram selecionados com o objetivo de estabelecer o "cut off' para cada proteína por 

ELISA. Dentre estas 26 amostras, treze delas foram cedidas pelo Dr. Orlando C. 
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Ferreira Jr, do Departamento de Hemoterapia, Hospital Israelita Albert Einstein, São 

Paulo, SP. As demais amostras foram coletadas no Laboratório de Análises Clínicas 

(LAC) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP. 

7.2. Ensaio Imunoenzimático (ELISA). 

As seguintes proteínas foram selecionadas para os ensaios 

imunoenzimáticos: FP-1 (MSP-3a), FP-1, FP-2 e FP-3 (MSP-3j3) e MSP1 19. A 

detecção de anticorpos IgG foi feita por ELISA conforme descrito por Soares et aI. 

(1997) e Rodrigues et aI. (2005). A concentração de cada proteína foi ajustada para 

4 f.!g/ml em tampão carbonato 0,05 M pH 9,6 e, em seguida, foram adicionados 50 f.!1 

por poço a microplacas de ELISA (High binding, Costa r). Após incubação durante a 

noite em temperatura ambiente (T.A.) , as placas foram lavadas com PBS-Tween 

0,05% e incubadas em solução de bloqueio, por 2 horas a 37°C. Posteriormente, 50 

f.!1 de cada amostra foram adicionados por poço em duplicata e, incubadas durante 2 

horas à T.A. Após lavagem das placas, uma outra incubação foi realizada por 1 hora 

com 50 J..l1 por poço de uma solução contendo IgG de cabra anti-lgG humano 

conjugado a peroxidase (específico para a porção Fc da IgG, Sigma) diluído 

1 :16.000 em solução de bloqueio. A reação enzimática foi revelada pela adição de 

solução contendo OPD como descrito no item 1. A reação enzimática foi 

interrompida pela adição de 50 J..l1 de uma solução contendo H2S04 4N. A ABS foi 

determinada em um leitor de microplacas (Awareness Technology, modo Stat Fax 

2100, EUA) usando comprimento de onda de 492 nm (ABS492). 

A absorbância discriminante entre os resultados positivos e negativos ("cut 

oft") foi estabelecida pela média das absorbâncias produzidas por amostras de 26 
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indivíduos sem história clínica de malária, acrescida de três desvios padrões (dp). O 

índice de reatividade (IR) foi calculado dividindo-se a média da absorbância de cada 

amostra pelo valor do "cut off", sendo os soros com IR ~ 1, considerados positivos. 

8. Análise estatística 

As freqüências de respondedores obtidas nos ensaios sorológicos foram 

comparadas pelo teste do qui-quadrado (x2
) em tabelas de contigência (2x2), com 

correção de Yates (VassarStats, http://facultv.vassar.edullowrvNassarStats.html). 

Os valores dos índices de reatividade dos anticorpos específicos contra as diferentes 

proteínas foram comparados pelo teste estatístico Mann-Whitney (GraphPad Prism 

versão 4.0). 
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1. Subclonagem dos genes que codificam as proteínas MSP-3a e MSP-3(3. 

Um total de nove plasmídeos recombinantes correspondentes a diferentes 

regiões das proteínas MSP-3a e P foi gerado a partir dos seguintes vetores de 

expressão: pHISa, pHISb, pET-14b ou pET-28a. A Tabela 4 apresenta as 

informações detalhadas de todos os plasmídeos recombinantes gerados neste 

projeto, incluindo número de aminoácidos, estratégias de subclonagem e vetores de 

expressão utilizados. 

2. Expressão e purificação das proteínas MSP1 19, MSP-3a e MSP-3(3 em larga 

escala. 

Todas as proteínas recombinantes foram produzidas em E. coli e purificadas 

em duas etapas: cromatografia de afinidade e cromatografia de troca iônica. A 

proteína MSP1 19, cujo método de obtenção já estava estabelecido no laboratório, foi 

purificada em larga escala, passando por uma purificação adicional por Gel-filtração. 

A expressão das proteínas recombinantes sob forma solúvel foi confirmada por 

"immunoblotting" utilizando anticorpo monoclonal anti-His (dados não mostrados). 

Um resumo das estratégias de obtenção de cada uma das proteínas recombinantes 

geradas nesta etapa do estudo está apresentado na Tabela 4. 

Uma vez que as condições de obtenção para cada uma das proteínas 

recombinantes foram estabelecidas em pequena e média escala, iniciamos a 

expressão e purificação das proteínas em larga escala com a finalidade de obter 

quantidade suficiente de cada uma delas para os estudos estruturais e imunológicos. 

A Figura 6 mostra o perfil de eluição das proteínas recombinantes derivadas da 
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Tabela 4 - Sumário das proteínas recombinantes produzidas em Escherichia coli.

Vetor de Sítios Vetor de Condições Aminoácidos Massa molecular
Proteína recombinante

origem enzimáticos expressão de indução (aa) aparente (kDa)

MSP-3a CC4 pGEX-2T Hindlll - Xhol pET-28a 1 mM IPTG 411 - 463 13

MSP-3a CCS pGEX-2T Hindlll - Xhol pET-28a 0,01 mM IPTG 478 - 618 27

MSP-3a CC4-S pGEX-2T Hindlll - Xhol pET-28a 0,01 mM IPTG 411-618 32

MSP-3a CC3-6 (C-terminal) pGEX-2T Hindlll - Xhol pET-28a 0,1 mM IPTG 349 -798 86

MSP-3a FP-1 (C-terminal) pGEX-V-T EcoRI pHISa 0,1 mM IPTG 359 -798 87

MSP-3a FP-2 (inteira) pGEX-2T BamHI pHISb 0,1 mM IPTG 24 - 838 135

MSP-3~ FP-1 (N-terminal) pGEX-1/."T EcoRI pHISa 0,1 mM IPTG 35 - 375 60

MSP-3~ FP-2 (C-terminal) pGEX-2T EcoRI pHISb 0,1 mM IPTG 385 - 654 57

MSP-3~ FP-3 (inteira) pGEX-V-T BamHI pET-14b 0,1 mM IPTG 35 - 654 104

MSP1 19 pGEX-3X Ndel- BamHI pET-14b 0,01 mM IPTG 1616-1704 19



Resultados 59 

proteína MSP-3a após a purificação em coluna de troca iônica, indicando o padrão 

de migração das mesmas em SDS-PAGE. Podemos observar que mesmo após 

duas etapas de purificação, as proteínas CC4-5, CC3-6 e FP-1 (MSP-3a) não 

atingiram grau de pureza maior que 95% apresentando produtos de degradação. Em 

contraste as proteínas CC4 e CC5 apresentaram um alto grau de pureza na análise 

por SDS-PAGE. Por outro lado, no que se refere à proteína FP-2 (MSP-3a), esta 

migrou em gel de poliacrilamida como duas bandas na mesma intensidade. 

Acreditamos que a banda de menor massa molecular seja produto de degradação, 

por esta razão, não investimos nos estudos estruturais e imunológicos com esta 

proteína. 
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Figura 6. Padrão de migração das proteínas recombinantes derivadas da MSP-3a. As 
proteínas foram posteriormente analisadas através de gel de poliacrilamida 15% corado com 
azul de Coomassie. 1. CC4, 2. CC5, 3. CC4-5, 4. CC3-6, 5. FP-1 e 6. FP-2. 

Em relação as proteínas FP-1, FP-2 e FP-3 (MSP-313), observamos que FP-2 

atingiu um grau de pureza superior a 95% (Figura 7). Por outro lado, a MSP119 foi 



Resultados 60 

considerada em nível muito bom de pureza, mas somente após uma terceira etapa 

de purificação, por Gel-filtração (Figura 8) . 

PM (kDa) 2 3 

116,0 

66,2 

45,0 

35,0 

25,0 _ 

Figura 7. Padrão de migração das proteínas recombinantes derivadas da MSP3f3. Gel 
de poliacrilamida 12% corado com azul de Coomassie indicando o perfil de migração das 
proteínas recombinantes derivadas da MSP-3[3, purificadas por cromatografia de afinidade e 
troca iônica, consecutivamente. 1. FP-1, 2. FP-2 e 3. FP-3. 
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Figura 8. Padrão de migração da proteína recombinante MSP1 19• Gel de poliacrilamida 
15% corado com azul de Coomassie indicando o perfil de migração da proteína 
recombinante MSP1 19, purificada por cromatografia de afinidade, troca iônica e gelfiltração. 
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3. Análise estrutural da MSP119 por Modelagem Molecular. 

Tendo em vista o fato de que a proteína MSP1 19 homóloga presente em P. 

cynomolgi teve sua estrutura resolvida através de difração de raios X (CHITARRA et 

aI., 1999) e dada a grande similaridade encontrada entre as duas seqüências (P. 

vivax e P. cynomolgi), julgamos que uma análise teórica utilizando técnicas de 

modelagem molecular seria suficiente para fornecer os dados estruturais desta 

proteína. 

A avaliação da estrutura final revelou que as substituições introduzidas não 

resultaram em alterações na estrutura tridimensional da proteína, o que havia sido 

anteriormente previsto (CHITARRA et aI., 1999). Observou-se que a maioria dos 

resíduos alterados encontrava-se em regiões de alças da molécula, concentradas 

em uma superfície exposta ao solvente. A análise revelou ainda que nenhum 

resíduo alterado por mutação poderia modificar de forma significativa os contatos 

que mantém os domínios "EGF-like". Somente a substituição na posição 45 (P-S; 

Figura 9) pode vir a influenciar a flexibilidade do segmento conectivo entre os dois 

domínios "EGF-like", ocasionada pela perda da restrição conformacional imposta 

pela prolina nesta região da molécula. A estrutura terciária representada pelo 

caminho da cadeia principal ("backbone") com as cadeias laterais que foram 

construídas estão apresentadas na Figura 9. 
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/ 

1° Domínio tipo EGF 2° Domínio tipo EGF 

Figura 9. Estrutura tridimensional do modelo para a MSP1 19 de P. vivax. Em vermelho 
estão assinalados os resíduos que diferem em relação a estrutura cristalográfica da MSP1 19 

de P. cynomolgi. A seta indica o resíduo que pode influenciar a flexibilidade entre os dois 
domínios do tipo EGF ("EGF-like"). 



Resultados 63 

4. Estudos Biofísicos 

4.1. Caracterização preliminar da composição da estrutura secundária das 

proteínas MSP-3a. e MSP-3p por Dicroísmo Circular. 

Com o intuito de caracterizar preliminarmente a composição da estrutura 

secundária das proteínas recombinantes obtidas, foram realizadas medidas de DC 

em UV-distante em comprimentos de onda de 200 a 260 nm, e posteriormente, os 

dados obtidos para cada uma das proteínas recombinantes foram interpretados e 

convertidos pelo programa CDNN. Uma estimativa do conteúdo de estrutura 

secundária utilizando-se este programa, indicou que todas as proteínas 

recombinantes se mantém estruturadas como detalhado na Tabela 5. É importante 

salientar que a deconvolução dos espectros através de programas computacionais 

podem gerar uma margem de mais de 5% de erro para mais ou para menos. 

Tabela 5 - Porcentagem de estrutura secundária das proteínas recombinantes 
derivadas da MSP-3 (o e (3) por DC. 

Proteína Alfa- Outras Estrutura 
Total Recombinante hélice Estruturas Randômica 

MSP-3a. CC4 17 54 46 117 

MSP-3a. CC5 59 21 15 95 

MSP-3a. CC4-5 76 15 9 100 

MSP-3a. CC3-6 32 36 30 98 

MSP-3a. FP-1 33 34 31 98 

MSP-3p FP-1 17 46 35 98 

MSP-3p FP-2 17 54 44 115 

MSP-3p FP-3 49 25 22 96 
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As proteínas CC-5, CC4-5, CC3-6 e FP-1 (MSP-3a) mostraram dois mínimos 

em torno de 208 e 222 nm, características pertinentes ao perfil de a-hélice (Figura 

10). Através do programa CDNN, a deconvolução dos dados obtidos por DC 

indicaram uma porcentagem elevada para formação deste tipo de estrutura (59%, 

76%, 32% e 33%, respectivamente), de acordo com o esperado, em virtude da alta 

probabilidade destas proteínas para a formação de estrutura terciária do tipo "coiled-

coil". Contudo, a deconvolução do de CC-4 apresentou uma baixa porcentagem de 

a-hélice (17%) e alta proporção de estrutura randômica (46%) indicando 

enovelamento parcial desta proteína. 

Notamos uma discrepância relevante entre a análise da porcentagem de 

estrutura secundária e a característica do espectro medido para a CC4-5, contudo 

este resultado pode ser explicado através da presença de produtos de degradação 

que poderiam interferir nas medidas de DC para esta proteína. 

5000~--------------------------------------------------------------------~ 

-'õ o 1\ 
E 

"" .- / " 'O :7' ~~ I 'E -5000 I. \ u 
ai 
GI 

~ 
- 0000 I ' ,, '- "' ~ " , g: -1 \ " T ~ ;:::"~ 7 7 " -

i 
Lo 15000 ~- -==-,/ ( 
ftI- , \ \ 7' ~ J 
Õ 
~ 
CD 

"2 20000 \ "-"""" , ;; - \ J 

:§ 
ã. 
iil -25000 \ / ' _______ """"'-

-30000~--------------------------------------------------------------------~ 

200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 

Comprimento de onda (nm) 

- (CC4) - (CC5) - (CC4-5) - (CC3-6) - (FP-1) 

Figura 10. Espectros de De das proteínas recombinantes derivadas da MSP-3a. Sinal 
de dicroísmo dircular das proteínas recombinantes com o comprimento de onda variando 
entre 200 e 260 nm. 
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Em relação à deconvolução dos espectros de DC para as proteínas derivadas 

da MSP-3~, observamos um alto conteúdo de estrutura secundária do tipo a.-hélice 

(49%) na composição da FP-3, enquanto as proteínas FP-1 e FP-2 apresentaram 

somente 17% de a.-hélice, apesar de se manterem parcialmente estruturadas. Duas 

destas proteínas (FP-1 e FP-3) apresentaram dois mínimos em torno de 208 e 222 

nm. A Figura 11 apresenta os espectros de dicroísmo circular referentes às 

proteínas analisadas. 
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Figura 11. Espectros de De das proteínas recombinantes derivadas da MSP-3p. Sinal 
de De das proteínas recombinantes, medidos em um comprimento de onda variando entre 
195 e 260 nm. 

Com o intuito de avaliar uma possível interação entre as proteínas 

recombinantes CC4 e CC5 (MSP-3a) e entre as proteínas FP-1 e FP-2 (MSP-3~), 

foram realizadas medidas de DC (UV-distante) em comprimentos de onda de 200 a 

260 nm, e posteriormente, os dados obtidos para cada uma das proteínas 

recombinantes através de DC foram interpretados e convertidos pelo programa 



Resultados 66 

CDNN. Uma estimativa do conteúdo de estrutura secundária utilizando-se este 

programa, indicou que as proteínas recombinantes se mantém estruturadas 

conforme detalhado na Tabela 6. 

Tabela 6 - Porcentagem de estrutura secundária da análise da interação entre 
as proteínas recombinantes derivadas da MSP-3 (a e p) por DC. 

Outras Estrutura 
Proteína Recombinante Alfa-hélice Total 

Estruturas Randômica 

MSP-3a CC4 17 54 46 117 

MSP-3a CC5 59 21 15 95 

MSP-3a (CC4 mais CC5) 30 37 31 98 

MSP-3p FP-1 17 46 35 98 

MSP-3f3 FP-2 17 54 44 115 

MSP-3p (FP-1 mais FP-2) 18 50 45 113 

De acordo com os dados analisados em Elipticidade Molar Residual, em 

ambas as interações envolvendo fragmentos recombinantes derivados da MSP-3a 

ou MSP-3f3 houve uma perda de estruturação (Figuras 12 e 13), quando 

comparamos o espectro obtido através da interação entre as regiões das proteínas 

com a soma teórica dos espectros de cada região individualmente e quando 

comparamos também em relação às proteínas recombinantes compreendendo as 

duas regiões: CC4-5 (MSP-3a) e FP-3 (MSP-3!3). Tais resultados sugerem que a 

interação entre as regiões das proteínas recombinantes não ocorrem naturalmente 

em virtude da perda de estruturação encontrada. 
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Figura 12. Espectros de DC das proteínas recombinantes derivadas da MSP-la e da 
interação entre as mesmas. Sinal de DC das proteínas recombinantes, individualmente e 
em relação à suas somas teóricas e interação, com o comprimento de onda variando entre 
200 e 260 nm. 
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Figura 13. Espectros de DC das proteínas recombinantes derivadas da MSP-lJ3 e da 
interação entre as mesmas. Sinàl de DC das proteínas recombinantes, individualmente e 
em relação à suas somas teóricas e interação, medidos em um comprimento de onda 
variando entre 200 e 260 nm. 
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4.2. Emissão do espectro de fluorescência da proteína CC5 (MSP-3a). 

A emissão do espectro de fluorescência do triptofano é uma técnica 

importante para se acessar o ambiente em que este resíduo está localizado, é 

utilizada também para se determinar o estado de estruturação da proteína. 

Sabendo-se que a proteína CC5 (142 aa) possui 1 triptofano localizado no resíduo 

3D, decidimos analisar a localização deste triptofano em relação à estrutura terciária 

da proteína. A proteína recombinante, quando em condições não desnaturantes, 

apresentou um espectro de intensidade máxima em 339 nm (figura 14A), e em 

tampão desnaturante contendo guanidina apresentou um espectro de intensidade 

máxima em 358 nm (figura 148). Estes resultados sugerem que a proteína encontra-

se enovelada existindo um contato terciário em torno do triptofano . 
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Figura 14. Espectro de emissão de fluorescência da proteína recombinante CC5 (MSP-
3a). A. Proteína recombinante em tampão 20 mM Tris-HCI pH 8,0. B. Proteína recombinante 
desnaturada em tampão 20 mM Tris-HCI, 6,2 M guanidina pH 8,0. 
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Tendo em vista o fato de que as proteínas recombinantes baseadas na MSP-

4.3. Caracterização das proteínas CC4 e CCS (M5P-3a) por Espectrometria de

Massa.

monomérica das proteínas recombinantes em relação à seqüência primária MSP-3a

3 apresentarem um padrão de migração em gel de poliacrilamida relativamente

CC4 (Figura 15 A-10,176 kDa) e MSP-3a CC5 (Figura 15 B -19,428 kDa).

monomérica das proteínas recombinantes CC4 e CC5 através de espectometria de

maior do que o estimado pelas suas seqüências de aminoácidos, avaliamos a massa

massas MALDI-Tof MS (Figura 15). Os resultados obtidos confirmaram a massa
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20,000 20,500 

Figura 15. Espectro de massa MALDI-Tof das proteínas recombinantes CC4 e CC5 
(MSP-3a). (A) CC4 e (B) CC5 na concentração de 1 mg/mL 

4.4. Análise das proteínas CC4 e CC5 (MSP-3a) por cromatografia em Gel-

filtração. 

Com o intuito de identificar o raio de Stokes e a massa molecular da proteína 

CC4, realizamos ensaios de cromatografia em gel-filtração (Superdex 200). Durante 

a purificação, a proteína que apresenta aproximadamente 10 kDa a partir da 

seqüência, eluiu em um volume correspondendo a massa molecular em dois picos 

de 40 e 20 kDa apresentando raio de Stokes (Rs) de 28,8 e 21,5 A, respectivamente 

(Figura 16A) quando comparadas com as proteínas globulares padrão. As frações 

coletadas durante a purificação confirmaram o volume de eluição da proteína (Figura 

168), onde a maior parte do volume da proteína eluiu no pico representando a 
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massa molecular de 40 kDa. Em relação à proteína CC5, os ensaios foram

realizados em coluna Superdex 200 utilizando os tampões PBS ou 20 mM Tris-HCI,

100 mM NaCI pH 8,0 (com objetivo de excluir a interferência do tampão). Da mesma

forma, durante a purificação, a proteína que apresenta aproximadamente 20 kDa a

partir da seqüência, eluiu em um pico único (após duas etapas de purificação) em

volume correspondendo a uma massa molecular aproximada de 100 kDa e Rs de

38,4 A quando comparada com as proteínas globulares padrão (Figura 17A), as

frações coletadas durante a purificação confirmaram o volume de eluição da proteína

(Figura 178).

No entanto, quando avaliamos a interação entre as proteínas CC4 e CC5, não

notamos a presença de nenhum pico de eluição referente à interação das proteínas

ou o pico referente à CC4 (Figura 18A), além disso, não fomos capazes de identificar

CC4 nas frações analisadas em gel de poliacrilamida 15% (Figura 188).

A B
PM 39,9 kDa 19,9 kDa

Figura 16. Cromatografia em Gel-filtração da proteína recombinante CC4 (MSP-3a). A.
Análise realizada em coluna Superdex 200 utilizando tampão PBS. As proteínas globulares
padrão estão destacadas nas letras a, b, c e d de acordo com a tabela 3 especificada no
item 5.4 em Material e Métodos. B. Os volumes dos picos de eluição foram determinados
através da análise em gel de poliacrilamida 15%.
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Figura 18. Cromatografia em Gel-filtração da interação entre as proteínas
recombinantes CC4 e CCS (MSP-3a). A. Análise realizada em coluna Superdex 200
utilizando tampão PBS. As proteínas globulares padrão estão destacadas nas letras a, b, c e
d de acordo com a tabela 3 especificada no item 5.4 em Material e Métodos. B. Os volumes
dos picos de eluição foram determinados através da análise em gel de poliacrilamida 15%.

Figura 17. Cromatografia em Gel-filtração da proteína recombinante CCS (MSP-3a). A.
Análise realizada em coluna Superdex 200 utilizando tampão 20 mM Tris-HCI, 100 mM
NaCI. As proteínas globulares padrão estão destacadas nas letras a, b, c e d de acordo com
a tabela 3 especificada no item 5.4 em Material e Métodos. B. O volume do pico de eluição
foi determinado através da análise em gel de poliacrilamida 15%.
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4.5. Ensaio de Espalhamento Dinâmico de Luz das proteínas CC4 e CC5 (MSP- i
I

30).

das proteínas CC4 e CC5. O coeficiente de difusão obtido para a proteína CC4 foi

:"1

100,0010,00

RdIs(rvn)

1,000,10

01 I \
0,Dl

100,001,000,10

o ensaio de EDL foi realizado visando determinar o coeficiente de difusão (D)

Figura 19. Gráfico de intensidade de espalhamento de luz das proteínas
recombinantes CC4 e CCS (MSP-3o). (A) CC4 e (8) CC5 em relação ao raio de Stokes
estimado, demonstrando a dispersividade das moléculas.

encontram-se em na forma monodispersa, apresentando uma única espécie de

figuras 19A e B indicam a porcentagem de intensidade do espalhamento de luz em

de 5,72x10-a crn2/s e Rs =33 A; e para CC5 D =3,82x10-7 cm2/s e Rs =58 A. As

relação ao raio de Stokes estimados, demonstrando que ambas as amostras

molécula.
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4.6. Avaliação do estado oligomérico da proteína CC5 (MSP-3a) por 

Ultracentrifugação Analítica. 

Realizamos o ensaio de UCA com o intuito de avaliar o estado oligomérico e 

forma da proteína recombinante MSP-3a (CC5). O perfil do equilíbrio de 

sedimentação da CC5 ajustou-se a uma espécie tetramérica (e não pentamérica 

como sugerido através da cromatografia em Gel-filtração) em todas as 

concentrações e velocidades analisadas (Figura 20). Este resultado indicou uma 

massa molecular de 78,5 kDa cujo raio de uma esfera rígida hipotética apresentando 

volume idêntico a molécula de interesse (Rhyp) foi predito usando a seguinte 

equação: 

Rhyp = (3 M Vbar I 41t N) 1/3 

Onde N é o número Avogadro. O raio de Stokes (Rs) obtido a partir da 

cromatografia em Gel-filtração foi utilizado para calcular o coeficiente friccionai 

segundo a equação de Stokes (TELLER et aI., 1979): 

f= 6 1t 17 Rs 

Onde 17 é a viscosidade do solvente. Da mesma forma, o coeficiente friccionai 

de uma esfera rígida possuindo um volume idêntico à molécula de interesse (fo) foi 

calculado utilizando o RhyP. A partir destes resultados calculamos o fator de Perrin 

(fator F), que representa a razão do coeficiente friccionai mensurado (f) pelo 

coeficiente friccionai (fo) e é indicativo para a forma da molécula (CANTOR; 

SCHIMMEL, 1980). Portanto o fator de Perrin (f I fo) fornece informação sobre a 

forma da partícula, pois quanto mais distante o seu valor de 1, menos esférica 
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(globular) é a sua forma. A análise revelou um fator de Perrin de 1,35, indicando que 

a proteína não é globular. Para isso, duas explicações podem ser levantadas: (i) o 

domínio não se apresenta estruturado, no entanto esta hipótese é descartada 

através das análises de De e Espectro de Emissão de Fluorescência que indicaram 

que a proteína encontra-se bem estruturada. (i i) o domínio é elongado corroborando 

com a formação de uma estrutura do tipo "coiled-coil". 
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Figura 20. Ultracentrifugação Analítica da proteína recombinante CC5 (MSP-3a). A 
figura mostra os dados de equilíbrio de sedimentação da proteína em 0,5 mg/mL a 9.000 
rpm (1) e 8.000 rpm (2). Os dados. obtidos indicam espécies tetraméricas (de acordo com o 
primeiro gráfico apresentado). 
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5. Estudos Estruturais. 

5.1. Testes de cristalização. 

Na medida em que as proteínas recombinantes foram obtidas, nas condições 

de pureza apresentadas no item 2 e em concentrações apropriadas (7 a 40 mg/mL), 

os testes de cristalização foram iniciados utilizando-se kits disponíveis 

comercialmente. Periodicamente, as placas foram analisadas quanto à presença de 

precipitados e/ou possíveis cristais. De acordo com a intensidade do precipitado 

obtido (ideal 50%) em cada placa, a concentração da proteína foi ajustada para mais 

ou para menos. A Tabela 7 apresenta um sumário dos testes iniciais de 

cristalização, destacando a concentração final adequada, os kits de cristalização 

testados e os resultados obtidos para cada uma das proteínas recombinantes 

selecionadas. As proteínas recombinantes submetidas aos testes iniciais de 

cristalização foram as seguintes: CC4, CC5, CC4-5, CC3-6 e FP-1 (MSP-3a), FP-1, 

FP-2 e FP-3 (MSP-3f3) e MSP1 19. Após a realização dos testes iniciais, as placas 

foram observadas periodicamente visando detectar a formação de cristais. Quatro 

proteínas recombinantes formaram cristais: CC3-6, FP-1 e CC5, (MSP-3a) e FP-3 

(MSP-3f3). 

Durante as observações periódicas dos ensaios iniciais de cristalização, 

detectamos a presença de cristais formados com a proteína FP-1 (MSP-3a) que 

apresentaram as dimensões de 224 f..lm x 80 f..lm (Figura 21A) referente à condição 

contendo 25% PEG 3350, 0,2 M (NH4h S04 e 0,1 M Hepes pH 7,5. Da mesma 

forma, a proteína recombinante CC3-6 (MSP-3a) formou cristais em diferentes 

condições e de dimensões variadas. Os cristais aparentemente mais promissores (> 
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100 J.lm) foram encontrados nas condições: (i) - 1,6 M (NH4hS04, 0,1 M Hepes pH 

7,5,0,2 M NaCI; (ii) - 15% PEG 8000, 0,1 M Hepes pH 6,5,0,2 M NaC2H302 e (iii)-

15% PEG 4000, 0,1 M Tris pH 8,5, 0,3 M NaC2H30 (Figura 21 C e D). Os cristais 

formados a partir dos testes iniciais com as proteínas MSP-3a (FP-1 e CC3-6) foram 

encaminhados para análise de difração por raios X. Em relação à proteína CC5, os 

cristais foram formados na presença de 16% PEG 10000; 0,1 M Tris pH 8,5, 

entretanto, estes cristais apresentaram-se sobrepostos, não aconselháveis para a 

difração. 

A FP-3 (MSP-313) formou cristais durante os testes iniciais. Entretanto, as 

dimensões dos cristais em questão não se encontravam aceitáveis para serem 

encaminhados para a linha de difração de raios X « 100 J.lm). Por este motivo, foi 

necessário refinar as condições propícias para a formação de cristais desta proteína, 

com o intuito de obter cristais de maior dimensão. 
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Tabela 7 - Sumário dos testes de cristalização realizados com cada uma das proteínas recombinantes.

Testes iniciados
Kits utilizados

a Concentração
Proteína recombinante Presença de cristais

em: testada

MSP-3Ct CC4 20/09/2005 CSI, CSII, IN, WZI, WZII e J1 a J10 16 mg/mL -
MSP-3Ct CCS 30/08/2005 CSI, CSII, IN, WZI, WZII e J1 a J10 7 mg/mL Cristal

MSP-3Ct CC4-S 30/10/2005 CSI, CSII, IN, WZI, WZII e J1 a J10 12,4 mg/mL -
11/02/2005 CSI, CSII, WZI, WZII, J2, J5 e J6 10 mg/mL

MSP-3Ct CC3-6 (C-terminal) 12/07/2005 CSI, CSII, IN, WZI, WZII e J1 a J10 20 mg/mL Cristais

11/01/2005 CSI, CSII, J2, J5 e J6 30 mg/mL

MSP-3Ct FP1 (C-terminal) 19/02/2004 CSI, CSII e IN 10 mg/mL Cristais

16/03/2004 CSI 20 mg/mL -
MSP-3~ FP1 (N-terminal)

17/03/2004 CSI e CSII 10 mg/mL -
25/05/2004 CSI 15 mg/mL -

MSP·3~ FP2 (C-terminal)
26/05/2004 CSI, CSII e IN 30 mg/mL -
16/04/2004 CSI 10 mg/mL

MSP-3~ FP3 (inteira) Cristais
19/04/2004 CSI, CSII e IN 20 mg/mL

20/03/2003 CSI, CSII e J1 a J10 10 mg/mL -
MSP1 19

04/05/2004 CSI e CSII 20 mg/mL -
04/05/2004 CSI e CSII 40 mg/mL -

a abreviaturas: CSI, Crystal Screen I; CSII Crystal Screen 11; IN, INDEX; WZI, Wizard I; WZII, Wizard 11 e J1 a 10, Jena 1 a Jena 10
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5.2. Refinamento das condições de cristalização. 

A partir do refinamento da proteína recombinante FP-1 (MSP-3a), foram 

detectados cristais nas condições que variavam em PEG (21 a 25%), independendo 

do pH. Tais cristais apresentaram as dimensões de 510 J.lm x 225 J.lm (Figura 21 B), 

que representa o dobro do tamanho dos cristais provenientes dos testes iniciais. 

Estes cristais foram submetidos à difração por raios X com o intuito de elucidar sua 

estrutura. 

Em relação aos testes de cristalização iniciais com a proteína recombinante 

CC3-6 (MSP-3a), houve a formação de vários cristais promissores (Figuras 21 C e 

O), de dimensões aceitáveis (> 100 J.lm), que foram encaminhados para serem 

difratados por raios X. Simultaneamente, realizamos o refinamento das condições 

que formaram menores cristais com o intuito de encaminhá-los posteriormente para 

análise de difração. 

Inicialmente, obtivemos pequenos cristais a partir da proteína recombinante 

FP-3 (MSP-313). Por esta razão, a proteína foi submetida aos testes de refinamento 

na tentativa de obter bons cristais e encaminhá-los posteriormente para difração. 

Entretanto, após o refinamento, não houve formação de cristais. 

Todos os ensaios de refinamento realizados estão destacados 

detalhadamente na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Sumário dos refinamentos realizados a partir das proteínas 

recombinantes que formaram cristais. 

Proteína Refinamento Concentração Presença 

recombinante realizado em: 
Condição do refinamento 

da proteína de cristais 

17/0212006 
(14 a 25%) PEG 8000; 0,1 M CHES 

20 mg/mL 
(pH 8,6 a 10) 

17/02/2006 
(12 a 22%) PEG 10000; 0,1 M Tris-HCI 

20 mg/mL 

MSP-3a CC3-6 
(pH 7,5 a 9,0) 

Cristais 

17/02/2006 
(5 a 30%) PEG 8000; 0,1 M HEPES 

10 mg/mL 
(pH 7,0 a 8,2) 

17/02/2006 
(10 a 23%) PEG 4000; 0,1 M Tris-HCI 

10 mg/mL 
(pH 7,5 a 9,0); 0,2 M NaC2H302 

31/08/2004 7 mg/mL 

31/08/2004 
(21 a 31%) PEG 3350; 0,1 M HEPES 

10 mg/mL 
(pH 7,0 a 8,5); 0,2 M (NH4)2 S04 

31/08/2004 15 mg/mL 

10/03/2005 
(15 a 25%) PEG 3350; 0,1 M HEPES 

15 mg/mL 
(pH 6,5 a 8,0); 0,2 M (NH4h S04 

10/03/2005 
(15 a 25%) PEG 3350; 0,1 M Tris-HCI 

15 mg/mL MSP-3a FP-1 (pH 6,5 a 8,0); 0,2 M (NH4)2 S04 Cristais 

04/05/2005 
23% PEG 3350; 0,1 M HEPES pH 7,5, 

15 mg/mL 
0,2 M (NH4)2 S04; additive screen 1 

04/05/2005 
23% PEG 3350; 0,1 M HEPES pH 7,5, 

15 mg/mL 
0,2 M (NH4h S04; additive screen 2 

04/05/2005 
23% PEG 3350; 0,1 M HEPES pH 7,5, 

15 mg/mL 
0,2 M (NH4h S04; additive screen 3 

03/08/2004 
(6 a 11%) PEG 8000; 0,1 M Tris-HCI 

10 mg/mL 

MSP-3(3 FP-3 
(pH 7,0 a 9,0) -

03/08/2004 
(18 a 26%) PEG 10000; 0,1 M HEPES 

20 mg/mL 
(pH 7,0 a 8,5) 
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Figura 21. Cristais obtidos a partir das proteínas recombinantes FP-1 e CC3-6 (M5P
3a.). A e B: Cristais obtidos a partir dos testes iniciais de cristalização da proteína
recombinante MSP-3a. (FP-1) nas condições: 25% PEG 3350; 0,1 M HEPES pH 7,5, 0,2 M
(NH4hS04 e a partir do refinamento da mesma condição respectivamente. C e D: Cristais
obtidos a partir da proteína recombinante MSP-3a. (CC3-6) nas condições 15% PEG 8000;
0,1 M HEPES pH 6,5, 0,2 M NaC2H30 2 e 15% PEG 4000; 0,1 M Tris pH 8,5, 0,3 M NaC2H30 2

respectivamente.
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5.3. Análise estrutural por difração de raios X dos cristais. 

Os cristais obtidos a partir dos testes de cristalização utilizando-se kits 

disponíveis comercialmente foram considerados aptos a serem levados para a linha 

de difração por raios X. Tais cristais foram encaminhados até a linha de difração 

D03B-CPr pertencente ao LNLS (Campinas). Análises preliminares foram realizadas 

visando diferenciar cristais de proteína e cristais de sal trivialmente formados durante 

os testes. Os dados obtidos a partir da análise preliminar comprovaram a presença 

de cristais de proteína, todavia, a resolução obtida a partir da difração foi da ordem 

de 10 A, considerada ainda muito baixa para coleta de dados. 

Após a confirmação da presença de cristais de proteína FP-1 (MSP-3a) sob 

uma resolução de 10 A, iniciamos o refinamento dos cristais formados, com o intuito 

de obtermos cristais que difratassem com uma maior resolução. Como conseqüência 

do refinamento, visualizamos cristais que apresentaram o dobro do tamanho dos 

cristais anteriormente obtidos. Tais cristais foram encaminhados até a linha de 

difração D03B-CPr. Durante a análise, selecionamos aproximadamente 20 cristais 

presentes em 11 diferentes condições. Estes cristais foram provenientes das três 

placas escolhidas referentes ao primeiro refinamento. Realizamos em alguns dos 

cristais a metodologia de "annealing" e desidratação. Nos cristais onde a 

metodologia de "annealing" foi aplicada, não houve grande interferência, 

demonstrando uma melhora dos cristais, entretanto, a técnica de desidratação 

demonstrou uma queda na qualidade dos cristais perante a linha de difração. Após a 

abertura da gota, notamos que o primeiro cristal selecionado apresentava uma 

difração razoável, porém, devido à evaporação da solução os cristais subseqüentes 

apresentavam ranhuras e a sua qualidade de difração por raios X já não era a 
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mesma. A análise de difração realizada em um cristal presente na condição 23% 

PEG 3350; 0,1 M HEPES pH 8,0, 0,2 M (NH4h S04 contendo a proteína na 

concentração de 15 mg/mL, apresentou o padrão de difração (Figura 22A) atingindo 

a resolução de 3,87 Á. Os demais cristais coletados apresentaram difração até cerca 

de 8Á. 

Os cristais da proteína CC3-6, obtidos a partir dos testes de cristalização 

utilizando-se kits disponíveis comercialmente foram considerados aptos a serem 

levados para a linha de difração por raios-X. Em virtude da análise, selecionamos 

aproximadamente 11 cristais presentes em 5 diferentes placas. Durante a análise, 

utilizamos crio-protetor para todos os cristais, devido à formação de anéis de gelo. 

Nos cristais referentes à condição contendo 1,6 M Sulfato de amônia, 0,1 M Hepes 

pH 7,5, 0,1 M NaCI onde a metodologia de "annealing" foi aplicada, não houve 

grande interferência relativa à melhora dos cristais perante a linha de difração. Dois 

cristais pertencentes às condições contendo: 15% PEG 8000, 0,1 M Hepes pH 6,5, 

0,2 M NaC2H30 2 e 15% PEG 4000, 0,1 M Tris pH 8,5, 0,3 M NaC2H30 2 

apresentaram difração através dos raios-X. Os dois cristais apresentaram um padrão 

de difração apresentado foi considerado incomum em proteínas globulares, 

contendo pontos com aparência arrastada (Figura 228). Entretanto, a baixa 

resolução obtida (no máximo 7 A) não possibilitou concluir com segurança a 

formação de estrutura terciária do tipo "coiled-coil" proveniente da difração. 
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Figura 22. Padrão de difração das proteínas recombinantes FP-1 e CC3-6 (MSP-3a). 
Padrão de Difração, rodando em 1 grau, do cristal selecionado. A. Proteína FP-1 na 
condição 23% PEG 3350; 0,1 M Hepes pH 8,0, 0,2 M (NH4hS04. A seta indica o ponto de 
difração referente a resolução de 3,87 A. B. Proteína CC3-6 na condição 15% PEG 4000; 
0,1 M Tris-HCI pH 8,5, 0,3 M NaC2H30 2. A seta indica o ponto de difração aparentemente 
arrastado. 
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6. Estudos Imunológicos 

6.1. Avaliação comparativa do reconhecimento imune das MSPs por 

anticorpos IgG. 

Dentre as proteínas recombinantes avaliadas do ponto de vista biofísico e 

estrutural na primeira parte deste trabalho, selecionamos cinco para os estudos 

imunológicos: MSP1 19, FP-1 (MSP-3a) e FP-1, FP-2 e FP-3 (MSP-3f3). Inicialmente, 

avaliamos comparativamente, por ELISA, o reconhecimento das diferentes proteínas 

por anticorpos IgG de 220 indivíduos com infecção patente por P. vivax, procedentes 

de diferentes áreas endêmicas do Estado do Pará. Como demonstrado na figura 23, 

as freqüências de indivíduos que apresentaram anticorpos IgG contra cada uma das 

proteínas testadas foi de: MSP1 19 = 95,0%, FP-1 (MSP-3a) = 68,2%, FP-1 (MSP-3f3) 

= 26,4%, FP-2 (MSP-3f3) = 64,5% e FP-3 (MSP-3f3) = 65,9%. Observamos que a 

freqüência de indivíduos que apresentaram anticorpos IgG contra pelo menos uma 

das proteínas derivadas da MSP-3f3 foi de 79,1%. 

A análise estatística, utilizando-se o teste do qui-quadrado, revelou que a 

proporção de indivíduos respondedores para a MSP1 19 foi significativamente maior 

do que as proporções obtidas para as outras proteínas recombinantes (P<0,001). Em 

contraste, a proporção de indivíduos respondedores para a proteína FP-1 (MSP-3f3) 

foi significativamente menor do que as proporções obtidas para todas as outras 

proteínas recombinantes (P<0,001) . Não houve diferença estatisticamente 

significativa nas proporções de indivíduos que reconheceram as proteínas FP-1 

(MSP-3a), FP-2 e FP-3 (MSP-3f3), (P>0,05). 
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Figura 23. Comparação da resposta de anticorpos IgG contra as proteínas 
recombinantes derivadas da MSP1 19, MSP-3a e MSP-3f3 em soros de indivíduos com 
infecção patente por P. vivax. As barras expressam a porcentagem de respondedores 
para cada uma das proteínas analisadas. Os soros de 220 indivíduos foram analisados 
quanto à presença de anticorpos IgG específicos por ELISA e testados na diluição de 1: 1 00, 
em duplicata. O "cut otr' obtido para as proteínas MSP1 19, FP-1 (MSP-3a) e FP-1 , FP-2 e 
FP-3 (MSP-3J3) foi de: 0,185; 0,179; 0,715; 0,195 e 0,396, respectivamente. 

MSP1 19 x MSP-3a FP-1 X2 = 50 9 , P < 0,0001 

MSP1 19 x MSP-3J3 FP-1 X2 = 214 33 , P< 0,0001 

MSP1 19 x MSP-3J3 FP-2 X2 = 61 35 , P < 0,0001 

MSP1 19 x MSP-3J3 FP-3 X2 = 57,36 P< 0,0001 

MSP-3a FP-1 x MSP-3J3 FP-1 X2 =75 51 , P< 0,0001 

MSP-3a FP-1 x MSP-3J3 FP-2 X
2 

= ° 5 , P = 0,4795 

MSP-3a FP-1 x MSP-3J3 FP-3 X2 = 016 , P= 0,6892 

MSP-3J3 FP-1 x MSP-3J3 FP-2 X2 = 67 09 , P < 0,0001 

MSP-3J3 FP-1 x MSP-3J3 FP-3 X2 = 44 34 , P< 0,0001 

MSP-3J3 FP-2 x MSP-3J3 FP-3 X
2 

= ° 04 , P = 0,8415 
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A Figura 24 apresenta os valores individuais de níveis de anticorpos IgG 

contra as proteínas que representam as MSPs, expressos como índice de 

Reatividade (IR). Podemos observar que os IRs de anticorpos IgG obtidos contra a 

MSP1 19 foram significativamente maiores do que os obtidos contra as demais 

proteínas (teste Mann-Whitney, P<O,001) . Os valores de IR obtidos contra a proteína 

FP-1 (MSP-3J3) foram significativamente menores do que os obtidos para as outras 

proteínas estudadas (P<O,001) . Quando comparamos os valores de IR entre as 

demais proteínas derivadas da MSP-3, observamos que a proteína FP-3 (MSP-3J3) 

apresentou valores mais baixos quando comparada com as proteínas FP-1 (MSP-

3a) e FP-2 (MSP-3J3) (P<O,05). Por outro lado, os valores de IR de anticorpos contra 

as proteínas FP-1 (MSP-3a) e FP-2 (MSP-3J3) não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa entre si (P>O,05). Um sumário destes dados encontra-

se apresentado na Tabela 9. 
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Figura 24. Comparação dos valores individuais de IR de anticorpos IgG contra as 
proteínas que representam as MSPs em soros de indivíduos com infecção patente por 
P. vivax. A linha tracejada indica o limite de positividade (IR=1). IR= índice de reatividade 
(média da absorbância do soro testadol"cutoff'). 
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Tabela 9 - Freqüências de respondedores e IR (em mediana) de anticorpos IgG 
contra as proteínas recombinantes que representam as MSPs em soros de 
indivíduos infectados por P. vivax. 

Proteína recombinante Número de amostras 
IR 

positivas para IgG (%) 

MSP119 209 (95) 12,46 

MSP-3a FP-1 150 (68,2) 1,61 

MSP-3j3 FP-1 58 (26,4) 0,56 

MSP-3j3 FP-2 142 (64,5) 1,38 

MSP-3j3 FP-3 145 (65,9) 1,32 

6.2. Efeito do número de episódios prévios de malária na resposta de 

anticorpos IgG contra as MSPs. 

Com o intuito de avaliar se a freqüência de respondedores contra as proteínas 

MSPs aumenta de acordo com o número de episódios prévios de malária, 213 

indivíduos que informaram o número de episódios prévios de malária foram 

subdivididos em 2 grupos: i) primoinfectados (n=145) e ii) indivíduos que tiveram um 

ou mais episódios prévios de malária (n=68). A análise estatística mostrou que 

apenas as proporções de indivíduos que apresentaram anticorpos IgG contra as 

proteínas recombinantes FP-2 e FP-3 (MSP-3j3) aumentam significativamente com o 

maior número de exposições prévias à malária (teste do qui-quadrado, P<0,05). Por 

outro lado, não houve diferença estatisticamente significativa entre as freqüências de 

respondedores contra a MSP1 19 e FP-1 (MSP-3a e MSP-3(3), nos dois grupos 

estudados (P>0,05). É importante ressaltar que a análise da porcentagem de 

indivíduos que apresentam anticorpos IgG contra a MSP1 19 no grupo primoinfectado 

já é bastante alta (93,1%). 
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Figura 25. Análise comparativa da resposta de anticorpos IgG contra as proteínas que 
representam as MSPs quanto à freqüência de episódios prévios de malária vivax. 
Foram analisadas 213 amostras de soro de indivíduos que informaram o número de 
episódios prévios de malária quanto à presença de anticorpos IgG específicos por ELISA. 
Todos os soros foram testados em duplicata na diluição final de 1: 1 00. O asterisco 
representa na figura a porcentagem de respondedores que se mostrou estatisticamente 
significativa em relação à freqüência de episódios prévios de malária frente às proteínas 
recombinantes. 

MSP1 19 x2 = 1 79 , P=O,1815 

MSP-3a FP-1 X2 = 1 23 , P = 0,2674 

MSP-3~ FP-1 X2 = 1 73 , P= 0,1884 

MSP-3~ FP-2 X2 = 193 , P < 0,0001 

MSP-3~ FP-3 X2 =7 44 , P= 0,0064 
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6.3. Comparação da longevidade da resposta de anticorpos IgG contra as 

MSPs em indivíduos expostos à malária. 

Com o intuito de avaliar a presistência da resposta de anticorpos contra as 

MSPs após o tratamento contra malária, comparamos a reatividade dos soros de 

indivíduos de São Jorge (n=33), dos quais foram coletadas duas amostras de soro. 

A primeira amostra foi coletada durante a infecção aguda por P. vivax, confirmada 

por análise de microscopia, antes do tratamento quimioterápico. Nove meses após o 

tratamento, foi realizada a segunda coleta de soro. As amostras coletadas foram 

analisadas quanto à freqüência de respondedores contra as proteínas que 

representam as MS Ps. 

Como demonstrado na Figura 26, durante a infecção as proporções de 

indivíduos que apresentaram anticorpos IgG contra as proteínas MSP1 19, FP-1 

(MSP-3a) e FP-2 (MSP-3f3) foram significativamente maiores do que nove meses 

após o tratamento P<O,05) . Por outro lado, as freqüências de indivíduos que 

apresentaram anticorpos específicos contra as proteínas recombinantes FP-1 e FP-3 

(MSP-3f3) foi similar durante a infecção e nove meses após o tratamento (P>O,05). 

Quando comparamos os IRs de anticorpos IgG obtidos contra as proteínas 

MSP1 19, FP-1 (MSP-3a) e FP-1 e FP-2 (MSP-3f3) durante a infecção, observamos 

que a intensidade da resposta foi significativamente maior do que os valores obtidos 

nove meses após o tratamento (teste Mann-Whitney, P<O,05). Contudo, os valores 

de IR de anticorpos contra a proteína FP-3 (MSP-3f3) não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa entre os pacientes com infecção aguda e após o 

tratamento com quimioterápicos (P>O,05) (Figura 27). Um sumário destes dados 

encontra-se apresentado na Tabela 10. 
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Figura 26. Avaliação comparativa da longevidade da resposta de anticorpos
específicos IgG contra as proteínas que representam as MSPs em indivíduos com
infecção patente e após o tratamento. Foram analisadas 33 amostras de soro de
indivíduos de São Jorge durante a infecção patente e nove meses após o tratamento. O
asterisco representa na figura a porcentagem de respondedores que se mostrou
estatisticamente significativa em relação à longevidade da resposta de anticorpos frente às
proteínas recombinantes.

MSP1 19 X2 = 1 79 P < 0,0001,

MSP-3u FP-1 X2 = 1 23 P = 0,0015,

MSP-3p FP-1 X2 = 1 73 P= 0,1859,

MSP-3p FP-2 X2 = 193 P= 0,0067,

MSP-3p FP-3 X2 =7 44 P= 0,2131,



Figura 27. Comparação dos valores individuais de IR de anticorpos IgG contra as
proteínas que representam as MSPs em soros de indivíduos com infecção patente por
P. vivax e nove meses após o tratamento. Trinta e três amostras de soros foram
analisadas quanto à presença de anticorpos IgG específicos contra as proteínas
recombinantes MSP1 19 (A), FP-1 (MSP-3a) (8), FP-1 (MSP-3-I3) (C), FP-2 (MSP-313) (O) e
FP-3 (MSP-313> (E). A linha indica o limite de positividade (IR=1). IR= índice de reatividade
(média da absorbância do soro testadoicut off').
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Tabela 10 - Freqüências de respondedores e IR (em mediana) de anticorpos 
IgG contra as proteínas que representam as MSPs em soros de indivíduos 
infectados por P. vivax e nove meses após o tratamento (n=33). 

Número de amostras positivas 
(%) IR 

Proteína 
recombinante 

Durante a 
Nove meses 

Durante a 
Nove meses 

infecção após infecção 
após 

tratamento tratamento 

MSP1 19 33 (100,0) 19 (57,6)* 7,80 1,42* 

MSP-3a. FP-1 17 (52,0) 4(12,1)* 0,93 0,29* 

MSP-3(3 FP-1 8 (24,0) 3 (9,0) 0,67 0,24* 

MSP-3(3 FP-2 22 (66,7) 10 (33,3)* 1,54 0,70* 

MSP-3(3 FP-3 17 (52,0) 11 (33,3) 1,00 0,85 

O asterisco representa na tabela a freqüência de respondedores e IR que se mostraram 
estatisticamente significativas em relação à longevidade da resposta de anticorpos frente às 
proteínas recombinantes. 
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Nos últimos anos, estudamos diversos aspectos da resposta imune humana 

naturalmente adquirida contra proteínas recombinantes representando diferentes 

regiões da MSP-1, MSP3a e MSP3J3 de P. vivax. Estes estudos demostraram que: 

(i) a proteína recombinante correspondente à região C-terminal da MSP-1 (MSP1 19) 

de P. vivax foi a mais imunogênica; (i i) os títulos de anticorpos IgG contra a MSP1 19 

foram mais altos do que os títulos contra as demais proteínas recombinantes; (iii) 

anticorpos citofílicos do tipo IgG 1 e IgG3 foram as subclasses de anticorpos que 

predominaram na resposta imune anti-MSP-1 e anti-MSP-3 (a e (3) ; (iv) a resposta 

imune de anticorpos contra a MSP1 19 diminui significativamente poucos meses após 

o tratamento antimalárico (CUNHA, 2001; SOARES et aI., 1997, 1999a, 1999b). 

O fato da MSP1 19 ter sido reconhecida por uma freqüência maior de 

indivíduos pode significar que esta apresente uma conformação mais semelhante à 

proteína nativa do que as demais proteínas recombinantes, uma vez que a 

conformação tridimensional desta proteína é extremamente relevante para o seu 

reconhecimento e imunogenicidade. Baseado na seqüência de aminoácidos, a 

MSP1 19 contém dois domínios do tipo EGF contendo cada um 3 ligações 

dissulfídicas. Este tipo de conformação foi confirmado pela análise cristalográfica de 

proteínas recombinantes representando a MSP1 19 de P. cynomolgi (CHITARRA et 

aI., 1999) e P. knowlesi (GARMAN et aI., 2003). A estrutura tridimensional da 

MSP1 19 de P. cynomolgi demonstrou que estes domínios estão intimamente em 

contato um com o outro possuindo uma interface de resíduos altamente 

conservados, originando uma estrutura compacta e rígida (CHITARRA et aI., 1999). 

Visando caracterizar estruturalmente a MSP1 19 de P. vivax e, após diversas 

tentativas não sucedidas de obtenção de cristais, desenvolvemos um modelo por 
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homologia com a MSP119 de P. cynomolgi, tendo em vista que as duas proteínas 

têm um alto grau de identidade, com apenas 11 resíduos de diferença. A avaliação 

da estrutura final revelou que as substituições introduzidas não resultaram em 

alterações na conformação da cadeia principal da proteína, o que havia sido 

anteriormente previsto (CHITARRA et aI., 1999). Observou-se que a maioria dos 

resíduos alterados encontrava-se em regiões de alças da molécula, concentradas 

em uma superfície exposta ao solvente. A análise revelou ainda que nenhum 

resíduo mutado alteraria de forma significativa os contatos que mantém os domínios 

"EGF-like". Estes resultados foram confirmados recentemente após resolução da 

estrutura da MSP1 19 de P. vivax por RMN (BABON et aI., 2007). A comparação entre 

as três estruturas da MSP1 19 revelou que estas são muito similares (comparação de 

desvios em relação a MSP1 19 de P. vivax: P. knowlesi 2,2; P. cynomolgi 2,1 e P. 

falciparum 4,1 A) (BABON et aI., 2007). Entretanto, um sítio de ligação para histidina 

presente na molécula de P. knowlesi está ausente nas demais espécies (GARMAN 

et aI., 2003). 

Ao contrário da MSP1 19, pouco se sabe sobre a conformação estrutural das 

proteínas da família MSP-3 de P. vivax. A análise da estrutura primária das proteínas 

que compõem esta família revelou que estas contêm um domínio central rico em 

alaninas que estão organizados como motivos "heptads" (GALlNSKI et aI., 1999, 

2001). Este tipo de estrutura primária favorece a formação de estruturas terciárias do 

tipo "coiled-coil". Os "coiled-coils" consistem em duas ou mais a-hélices, super

espiraladas umas sobre as outras que se associam de forma paralela ou anti

paralela (KIM; OAKLEI, 2002). Apesar do alto grau de polimorfismo na seqüência de 

nucleotídeos que codificam as proteínas MSP3a e MSP3(3 em isolados naturais, 

ambas mantém a característica predita para a formação de estrutura terciária do tipo 
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"coiled-coil" (RAYNER et aI., 2002, 2004), sugerindo que este tipo de estrutura pode 

ter importância funcional para o parasita, incluindo o favorecimento de interações 

proteína-proteína que podem levar a formação de oligômeros. 

Outra questão importante é o impacto da conformação estrutural destas 

proteínas no seu reconhecimento imune. No caso específico de nossos 

experimentos anteriores (CUNHA, 2001), a baixa freqüência de indivíduos que 

apresentaram anticorpos IgG contra as proteínas recombinantes representando a 

MSP-3a ou MSP-3J3 (40 a 50%) pode estar relacionada com a conformação destas. 

É possível que no sistema de expressão bacteriano em fusão com GST estas 

proteínas não retenham conformações semelhantes às das proteínas nativas. Para 

responder esta questão, no presente estudo geramos novos plasmídeos 

recombinantes para expressão em E. colí utilizando vetores pET, os quais 

expressam a proteína em fusão com 6 resíduos de histidina. Estas novas proteínas 

recombinantes foram caracterizadas, inicialmente, do ponto de vista biofísico e 

estrutural através de ensaios de: i) Dicroísmo Circular; ii) Espectrometria de emissão 

de fluorescência do triptofano; iii) Espectrometria de massas; iv) Espalhamento 

dinâmico de luz; v) Cromatografia em Gel-filtração; vi) Ultracentrifugação Analítica e 

vii) Cristalografia de Raios X. Posteriormente, analisamos comparativamente o 

reconhecimento destas por anticorpos IgG de indivíduos infectados por P. vívax. 

Um total de nove plasmídeos recombinantes foi gerado, os quais codificam 

diferentes regiões das proteínas MSP-3a (incluindo regiões promissoras para 

formação de "coiled-coil") e MSP-3J3. Do ponto de vista da expressão, todos os 

vetores geraram proteínas recombinantes solúveis, em grau de pureza e rendimento 

satisfatórios para os experimentos propostos, exceto a proteína MSP-3a (FP-2) que, 

por esta razão, foi descartada deste estudo. 
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Com o intuito de caracterizar preliminarmente a composição da estrutura 

secundária das proteínas MSP-3a. e MSP-3~, realizamos ensaios de DC na região 

do UV distante. Os dados de DC foram utilizados para se estimar a porcentagem dos 

tipos de estruturas secundárias presentes em cada proteína (BOHM et aI., 1992). Os 

espectros de DC obtidos revelaram que estruturas do tipo a.-hélice são 

predominantes na composição das estruturas secundárias das proteínas baseadas 

na MSP-3a., com exceção de CC4 (Figura 10). Os espectros das proteínas FP-1 e 

CC3-6, as quais diferem em apenas 10 resíduos e foram geradas a partir de vetores 

distintos (pHISa e pET-28a, respectivamente), foram semelhantes. A mais alta 

proporção de a.-hélice foi encontrada na proteína CC4-5 (76%). Este tipo de 

conformação pode ter importância funcional, uma vez que esta proteína 

recombinante representa uma região altamente conservada da região C-terminal da 

MSP-3a. em isolados naturais (RAYNER et aI., 2002). Alternativamente, este efeito 

pode ser resultante da presença de produtos de degradação (PERSSON et aI., 

2001) da proteína CC4-5, uma vez que foi observado uma discrepância entre a 

deconvolução do espectro de DC e a análise visual do espectro (Figura 10). 

O espectro de DC da proteína baseada na região N-terminal da MSP-3~ (FP-

1) indicou que esta proteína apresenta uma conformação intermediária de 

estruturação. Por outro lado, a proteína baseada na região C-terminal da MSP-3~ 

(FP-2) revelou um predomínio de estruturas secundárias do tipo folha-~ e randômico, 

demonstrando que esta se encontra parcialmente estruturada. Em relação à proteína 

MSP-3~ inteira (FP-3), foi demonstrado um predomínio de estruturas do tipo 0.

hélice, indicando que esta proteína se mantém altamente estruturada (Tabela 5). 

Comparando-se o conteúdo relativo de estruturas secundárias das proteínas CC5, 

CC4-5, CC3-6, FP-1 (MSP-3a.) e FP-3 (MSP-3~) com os dados recentemente 
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publicados da proteína homóloga de P. falciparum (BURGESS et aI., 2005) 

observamos resultados semelhantes com relação ao predomínio de estruturas do 

tipo a-hélice da proteína inteira (47%). 

Kelly; Price (2000) destacaram vantagens e desvantagens em relação aos 

ensaios de DC como técnica de análise estrutural. A técnica de DC não requer altas 

concentrações de amostra e é uma técnica rápida quando comparada com 

cristalografia ou RMN. No entanto, esta técnica fornece a caracterização apenas da 

estrutura secundária da proteína não definindo através deste ensaio a exata 

localização de cada tipo de estrutura secundária. Portanto o espectro de DC pode 

sofrer interferência de resíduos adjacentes às estruturas secundárias caracterizadas. 

Uma hipótese para a presença de proteínas caracterizadas neste estudo como 

parcialmente estruturadas é que esta interferência tenha ocorrido para as proteínas 

CC4-5 e CC3-6 (MSP-3a) e FP-1, FP-2 e FP-3 (MSP-3P) devido à presença de 

resíduos adjacentes não estruturados e produtos de degradação apresentados por 

estas proteínas (KELL Y; PRICE, 2000). 

Estruturas do tipo "coiled-coil" favorecem interações proteína-proteína que 

podem levar a formação de estruturas quaternárias homólogas ou heterólogas do 

tipo dímeros, trímeros ou tetrâmeros. Com base nessas informações, decidimos 

investigar a presença de possíveis interações entre as regiões promissoras para a 

formação de "coiled-coil" da MSP-3a de P. vivax. Para esta análise, selecionamos os 

fragmentos recombinantes CC4 e CC5, os quais representam regiões da MSP3a 

com predição para formação deste tipo de estrutura (GALlNSKI et aI., 1999). As 

massas moleculares de CC4 e CC5, determinadas por espectrometria de massa, 

foram semelhantes às sugeridas por suas seqüências primárias apresentando 

10.176 kDa e 19.427 kDa, respectivamente (figura 15). Os dados de cromatografia 
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10.176 kDa e 19.427 kDa, respectivamente (figura 15). Os dados de cromatografia 

em Gel-filtração obtidos neste estudo sugeriram que ambas as proteínas formam 

oligômeros (figuras 16 a 18), semelhante ao descrito previamente para diferentes 

regiões da MSP-3 de P. falciparum (proteína inteira e regiões associadas ao zíper de 

leucina), com exceção da região contendo exclusivamente a seqüência de "coiled-

coil" (BURGESS et aI. 2005). No entanto, ao contrário da PfMSP-3, as regiões de 

zíper de leucina não são essenciais para a oligomerização, uma vez que a MSP-3 de 

P. vivax não possui este tipo de estrutura (GALlNSKI et aI., 1999; 2001). 

Com base na informação de que as estruturas oligoméricas identificadas na 

PfMSP-3 são do tipo dímero e tetrâmero (BURGESS et aI. 2005), analisamos as 

proteínas CC4 e CC5 por EDL a fim de verificar a possível existência de mais de 

uma espécie de cada proteína. Entretanto, nossos dados revelaram que ambas 

formam uma única espécie de molécula (figura 19). No caso específico do fragmento 

CC5, a análise por ultracentrifugação analítica confirmou que esta proteína 

apresenta oligômeros elongados na forma tetramérica (figura 20). 

Encontramos uma divergência no Raio de Stokes analisado nas proteínas 

CC4 e CC5 quando comparamos os ensaios de EDL e cromatografia em Gel-

filtração. Um fato que poderia esclarecer a discrepância dos dados obtidos é o 

modelo matemático utilizado, pois por este modelo interpreta-se que a forma da 

proteína analisada aproxima-se de uma esfera, ou seja, se a proteína avaliada não 

possuir a forma esférica, o modelo matemático utilizado será incorreto. Outra 

característica geradora de erros na cromatografia em Gel-filtração é a possível 

presença de artefatos e a associação inespecífica das moléculas com a matriz, 

alterando a leitura no volume . e número de picos da eluição. Por esta razão, a 
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A partir dos dados obtidos por ultracentrifugação analítica com a proteína 

recombinante CC5 (MSP-3a), podemos concluir que esta proteína é elongada, 

aproximando-se mais à formação de domínios do tipo "coiled-coil" do que de uma 

proteína esférica. Sabe-se que algumas proteínas contendo estes domínios são 

conhecidas por interagirem com outras proteínas localizadas na membrana do 

merozoíta, formando uma complexa superfície estrutural observada através de 

microscopia eletrônica e podendo participar do processo de invasão do eritrócito 

(revisto por GALlNSKI; BARNWELL, 1996). 

Do ponto de vista biológico, a invasão dos eritrócitos pelos merozoítas 

representa um processo complexo, de várias etapas, provavelmente similares entre 

as espécies de Plasmodium. Na primeira etapa ocorre a interação entre proteínas da 

superfície do merozoíta com moléculas da superfície do eritrócito. O contato inicial 

pode ocorrer em qualquer parte da superfície do merozoíta sendo este processo 

reversível. A segunda etapa compreende a reorientação apical e posterior formação 

de uma ligação irreversível com o eritrócito (revisto por GAUR et aI., 2004). Durante 

a etapa inicial de invasão, as MSPs possivelmente interagem com a superfície do 

eritrócito, no entanto suas funções na invasão ainda são desconhecidas (LÓPEZ et 

aI., 2006). Algumas MSPs (1, 2, 4, 5, 8 e 10) são ancoradas à membrana do parasita 

através de âncora de GPI. No entanto, outras MSPs (3, 6, 7 e 9) são solúveis e 

encontram-se associadas à superfície do merozoíta (revisto por GAUR et aI., 2004), 

como por exemplo, as proteínas de P. falciparum MSP-6 e MSP-7. Estas proteínas 

não possuem região transmembrana ou ancora de GPI, entretanto, associam-se à 

subunidades da proteína de superfície MSP-1 através de ligação não covalente. Este 

fato ressalta a importância da _ região promissora para formação de "coiled-coil" da 

proteína MSP-6. Sendo esta crucial, não apenas para a estruturação da molécula, 
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como também para a sua associação com a MSP-1 (KAUTH et al., 2006). Estes 

dados, adicionados ao sugerido durante nosso trabalho em relação à formação de 

domínios do tipo "coiled-coil" da proteína MSP-3a, reforçam a hipótese da proteína 

MSP-3 de P. vivax realizar associação com outras proteínas presentes na superfície 

do merozoíta e com o eritrócito. No entanto, embora existam evidências da 

associação entre proteínas de membrana de Plasmodium, a via de interação de 

algumas destas proteínas permanece desconhecida (revisto por O'DONNEL; 

BLACKMAN, 2005). 

A importância das MSPs para a sobrevivência do parasita é ainda 

desconhecida. Tentativas de deletar os genes que codificam para as proteínas de P. 

falciparum (MSP-1, MSP-2, MSP-4, MSP-10, RAMA e Pf92) resultaram em parasitas 

inviáveis, sugerindo que estas proteínas são importantes para a sobrevivência do 

parasita (DREW et al., 2004; O'DONNELL et al., 2000; SANDERS et al., 2006). Em 

contraste, a deleção dos genes que codificam para as proteínas MSP-5 e MSP-8 

sugerem que estas proteínas não são essencias a sobrevivência do parasita 

(BLACK et ai., 2005; SANDERS et al., 2006). Gilson et al. (2006) utilizaram 

ferramentas de proteômica e computacionais para identificação e quantificação de 

proteínas de superfície de P. falciparum ancoradas à membrana através de âncoras 

de GPI, as quais demonstraram que as proteínas MSP-1 e MSP-2 apresentam um 

número similar de cópias e representam dois terços do total das proteínas 

ancoradas, ressaltando a importância destas proteínas e, conseqüentemente, de 

proteínas a elas associadas. 

Tendo em vista a complexidade referente às MSPs em relação a sua função e 

à associação com outras MSPs e com eritrócitos, decidimos avaliar não somente a 

interação ocorrida entre as regiões da proteína individualmente, mas também a 
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Tendo em vista a complexidade referente às MSPs em relação a sua função e 

à associação com outras MSPs e com eritrócitos, decidimos avaliar não somente a 

interação ocorrida entre as regiões da proteína individualmente, mas também a 

interação entre regiões adjacentes. Realizamos diversas tentativas no sentido de 

demonstrar uma possível interação entre as diferentes regiões das proteínas MSP-

30 (CC4 e CC5) ou MSP-3~ (FP-1 e FP-2) por DC. Entretanto, quando comparamos 

os espectros dessas proteínas em associação com o espectro das proteínas que 

representam ambas as regiões analisadas individualmente (CC4-5 ou FP-3) ou a 

soma teórica destas (CC4+CC5 ou FP-1 +FP-2), observamos uma perda de estrutura 

secundária. O que significa que nossos dados não são confiáveis ou essas 

interações que podem levar a formação de hetero-dímeros ou hetero-trímeros não 

ocorrem entre as proteínas analisadas. De forma semelhante, nenhum resultado 

conclusivo foi obtido utilizando outras estratégias (cromatografia em gel-filtração ou 

EDL). 

A princípio, apesar da proteína CC4 parecer dependente estruturalmente dos 

resíduos adjacentes para a formação de estrutura secundária do tipo a-hélice, a 

análise biofísica evidenciou que esta região da proteína independe de resíduos 

adjacentes para sua oligomerização sugerida por experimentos de gel-filtração. Do 

mesmo modo, a proteína CC5 possui a capacidade de oligomerização independente 

de resíduos adjacentes, formando um tetrâmero de estrutura elongada, conforme 

demonstrado por experimentos de ultracentrifugação. 

Em relação às tentativas de cristalização, somente as proteínas 

recombinantes que apresentaram um alto nível de estrutura a-hélice foram capazes 

de formar cristais. Dentre as proteínas que formaram cristais, FP-1 e CC3-6 (MSP-

3a) apresentaram cristais aptos para serem encaminhados para a linha de difração 
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por raios X (BARBOSA et aL, 2006), enquanto a proteína CC4-5 (MSP-3a) 

apresentou apenas formações cristalinas. Apesar das proteínas FP-1 e CC3-6 terem 

formado cristais em dimensões aceitáveis para serem analisadas por raios X, as 

difrações obtidas para cada uma delas foi muito baixa, impedindo a resolução 

estrutural dos mesmos. Uma das razões que podem ter dificultado a formação de 

cristais ordenados é a alta complexidade das proteínas analisadas (RODGER et ai., 

2006). Aparentemente a região C-terminal da proteína é estruturalmente mais 

estável, devido ao fato de apresentarem maior facilidade no crescimento de cristais, 

sendo esta também a região mais conservada da proteína. Por outro lado, a proteína 

MSP-3p não apresenta um domínio polimórfico específico, sugerindo que, em 

relação à estrutura secundária, as duas regiões da proteína N-terminal (FP-1) e C

terminal (FP-2) poderiam ser dependentes uma da outra para a estruturação da 

proteína inteira (FP-3) (RAYNER et aL, 2002, 2004). 

Na segunda parte deste estudo, realizamos uma avaliação comparativa da 

antigenicidade das proteínas que representam regiões maiores das proteínas MSP-

3. A resposta de anticorpos IgG anti-MSP-3a (FP-1) e anti-MSP-3p (FP-1, FP-2 e 

FP-3) foi avaliada em 220 indivíduos expostos à malária procedentes da Região 

Amazônica. Para efeito de comparação, utilizamos também a proteína recombinante 

MSP1 19. Inicialmente confirmamos que a freqüência de indivíduos com infecção 

patente por P. vivax que apresentaram anticorpos IgG contra a proteína MSP1 19 foi 

alta (95%). Uma alta freqüência de respondedores contra esta proteína 

recombinante já havia sido demonstrada anteriormente pelo nosso grupo 

(RODRIGUES et aL, 2003, 2005). Por outro lado, em relação à resposta de 

anticorpos contra proteínas da família MSP-3 de P. vivax, existem poucos dados na 

literatura (CUNHA, 2001). 
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23). No geral, as freqüências de indivíduos que apresentaram anticorpos contra as 

proteínas MSP-3a e MSP-3j3 variaram entre 26,4% para MSP-3j3 (FP-1) a 68,2% 

para MSP-3a (FP-1), sendo estas freqüências significativamente mais baixas do que 

contra a proteína MSP1 19. O número de indivíduos que responderam para pelo 

menos uma das proteínas recombinantes foi mais alto do que os dados 

anteriormente demonstrados por Cunha (2001), onde foram utilizadas as mesmas 

proteínas em fusão com GST, o que sugere que as proteínas fusionadas com 6 

resíduos de histidina foram mais antigênicas em infecções naturais do que as 

proteínas anteriormente analisadas. 

Com o intuito de avaliarmos o efeito do número de episódios de malária na 

resposta de anticorpos contra as proteínas MSP1 19, MSP-3a e MSP-3j3, utilizamos 

soros de 213 indivíduos separados em dois grupos: primo e multi-infectados. Foi 

observado que a proporção de indivíduos que apresentam anticorpos IgG contra as 

proteínas FP-2 e FP-3 (MSP-3j3), aumenta de acordo com o maior número de 

exposições prévias ao P. vivax, enquanto que não houve diferença entre as 

proporções de respondedores contra a MSP119 e FP-1s (MSP-3a e MSP-3j3) nos 

dois grupos estudados (Figura 25). Os resultados sugerem que a resposta de 

anticorpos IgG contra as proteínas FP-2 e FP-3 (MSP-3j3) parece estar associado 

com a intensidade de exposição ao parasita, o que já havia sido observado 

anteriormente por Cunha (2001). 

A longevidade da resposta de anticorpos contra as proteínas recombinantes 

MSP1 19, (FP-1) e MSP-3j3 (FP-1, FP-2 e FP-3) também foi avaliada. Através da 

análise dos níveis de anticorpos (estimados por 00492), observamos que não houve 

diferença significativa entre estes durante a infecção patente e nove meses após o 

tratamento no que se refere à resposta de anticorpos anti-MSP-3j3 (FP-3), indicando 
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que a resposta de anticorpos mantém-se mesmo nove meses após o tratamento 

(Figura 27). No entanto, as freqüências de respondedores contra a MSP1 19, e FP-1 s 

(MSP-3a e MSP-3J3) foram significativamente maiores durante a infecção do que 

após nove meses do início do tratamento (Figura 26). Esta observação confirma os 

dados que obtivemos anteriormente, os quais demonstraram que a resposta de 

anticorpos contra MSP1 19, MSP-3a (FP-1) e MSP-3J3 (FP-2) é de curta duração 

(SOARES et aI., 1999b; CUNHA, 2001). 

Resumidamente, observamos que as regiões C-terminais das MSP-3s (FP-1, 

MSP-3a e FP-2, MSP-3J3) foram mais imunogênicas em infecções naturais, quando 

comparadas à região N-terminal (FP-1) da MSP-3J3. Uma possível explicação para a 

baixa freqüência de respondedores observada contra esta proteína poderia ser o 

fato de esta ter se mostrado desestruturada nos ensaios de DC, apresentado 

apenas 17% de a-hélice em sua estrutura secundária. Por outro lado, a proteína 

MSP-3J3 (FP-2), que também apresentou baixa porcentagem de a-hélice, foi 

altamente reconhecida por soros de indivíduos infectados por P. vivax. O que 

significa que, aparentemente, não existe uma associação direta entre antigenicidade 

e conformação estrutural das duas proteínas recombinantes analisadas (FP-1 e FP-

2). Com base nesta observação parece que a resposta de anticorpos IgG contra a 

MSP-3J3 está mais relacionada a diversidade antigênica das regiões N e C-terminais 

da proteína encontrada em isolados naturais (RAYNER et aI., 2004), do que com a 

conformação estrutural dos recombinantes. Por outro lado, uma alta prevalência de 

anticorpos IgG foi observada para a proteína inteira (65,9%), a qual mostrou-se 

estruturada (49 % de a-hélice) nos ensaios de DC. 

Os resultados obtidos neste estudo representam a primeira caracterização 

estrutural e biofísica das proteínas MSP-3a e MSP-3j3 de P. vivax. No entanto, 
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diversos aspectos biofísicos relacionados às proteínas MSP-3a inteira e fragmentos 

menores da MSP-3~ ainda necessitam ser investigados. Além disso, é necessária a 

realização de análises mais detalhadas com essas amostras (pureza, 

monodispersividade, oligomerização), visando futuros estudos estruturais. 

Atualmente, uma das principais limitações em relação às pesquisas nesta área 

focando proteínas de P. vivax, uma vez que não dispomos de um sistema eficiente 

de cultivo do parasita. Um exemplo disso é que, em P. fa/ciparum, foi possível 

analisar a ligação não cova lente entre a MSP-1 e outras duas MSPs, MSP-6 e MSP-

7 (PACHEBAT et aI., 2001; TRUCCO et aI., 2001), auxiliando na compreensão da 

função e estrutura dessas proteínas. 



VI Conclusões 
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1. Um total de dez proteínas recombinantes baseadas na MSP-3a, MSP-3p e 

MSP1 19 foram expressas e purificadas a partir de Escherichia calí, 

2. As proteínas recombinantes CC4, CC5, CC4-5, CC3-6 e FP-1 (MSP-3a) e FP-1, 

FP-2 e FP-3 (MSP-3P) foram caracterizadas preliminarmente em relação à 

composição de suas estruturas secundárias, apresentando uma porcentagem de 

estrutura do tipo a-hélice variando entre 17 e 76%; 

3. A massa molecular das proteínas recombinantes CC4 e CC5 (MSP-3a) foi 

determinada por espectrometria (10,176 kDa e 19,428 kDa, respectivamente). 

Durante a cromatografia em Gel-filtração, foi demonstrado que estas proteínas 

formam oligômeros e, no caso específico da CC5, o ensaio de Ultracentrifugação 

Analítica confinnou que esta proteína fonna tetrâmeros elongados; 

4. Os ensaios imunológicos confinnaram dados prévios que as MSPs são 

imunogênicas em infecções naturais. Em conjunto, nossos resultados sugerem que, 

assim como a MSP1 19, proteínas recombinantes baseadas na MSP-3a e MSP-3p 

podem ser exploradas em futuros estudos de indução de imunidade protetora contra 

a malária vivax em primatas não humanos. 
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Abstract 

The Plasmodíum vívax Merozoite Surface Protein-3a and 313 are members 

of a family of related merozoite surface proteins that contain a central alanine-rich 

domain, which are predicted to form a-helical secondary and coiled-coil tertiary 

structures with heptad repeats. To carry out a preliminary structural 

characterization of both proteins, seven recombinant proteins representing different 

regions of MSP-3a and MSP-3f3 of P. vívax were expressed in Escheríchía coli with 

a hexa-histidine tag. Circular dichroism spectra analysis revealed that some 

proteins are folded presenting a high amount of a-helices as secondary structure, 

whereas other showed a high content of random coil. We used mass spectrometry 

and size exclusion chromatography to characterize the two smaller fragments of 

the MSP-3a, named CC4 and CC5 because they are predicted to form coiled-coil 

(CC) tertiary structures. The monomer mass assigned for the two recombinant 

proteins corresponded exactly to those predicted from the primary sequence 

(10176 kDa and 19427 kDa, respectively). During size exclusion chromatography, 

the proteins eluted at volumes corresponding to molecular weights that were much 

larger than their monomeric masses, suggesting that both proteins are oligomeric 

molecules. Interestingly, analytical ultracentrifugation experiments showed that the 

CC5 oligomers are elongated molecules. In addition, we demonstrated that MSP-

3a and MSP-3f3 are immunogenic molecules during natural mala ria infections. 

Together, these data may help to understand the important aspects of P. vívax 

biology, and contribute to the development of therapeutic and vaccination 

strategies against malaria. 





5 

1. Introduction 

Malaria remains a major health problem in many developing countries. Each 

year, there are 300 million to 500 million cases of malaria throughout the world and 

more than 1 million people die, mainly of them African children. Plasmodium vivax 

is the second most prevalent species that causes malaria in humans [1]. In Brazil, 

P. vivax was responsible for approximately 70% of the almost 600,000 cases 

reported in 2005 [Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde -

http://www.saude.gov.br]. Because other methods of malaria control, including 

drugs, insecticides, and bed nets, have not succeeded in eliminating the disease, 

the development of an effective vaccine is considered a high priority. 

Asexual blood stages are responsible for the pathology and clinicai 

manifestations of disease. Therefore, a vaccine against these stages would greatly 

aid to reduce morbidity and mortality related to malaria. Attempts have been made 

to identify and characterize asexual stage antigens that may induce a protective 

immune response against malaria. A number of P. vivax merozoite-specific 

proteins have now been described. These include the Duffy Binding Protein 

(PvDBP), Merozoite Surface Protein-1 (PvMSP-1), Reticulocyte Binding Proteins-1 

and -2 (PvRBP-1 and PvRBP-2), Apical Membrane Antigen-1 (PvAMA-1), PvMSP-

3a, -3(3, and -3y, and PvMSP-9 [2]. P. vivax MSP-3a and MSP-313 are members of 

a family of related merozoite surface proteins that share structural similarity to 

Plasmodium falciparum MSP-3 (PfMSP-3), ali of which contain a central alanine

rich domain that is predicted to form a-helical secondary and coiled-coil tertiary 



structures with heptad repeats. These proteins do not have a hydrophobic region 

that could anchor them to the surface of the merozoite [3] and [4]. 
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MSP-3a. is polymorphic, and has been used as a marker in P. vivax 

population studies [5], [6], [7], [8], [9] and [10]. However, this polymorphism is 

restricted to the N-terminal half of the predicted coiled-coil domain, which can even 

be absent in some alleles, while the C-terminal portion is highly conserved [9], [11] 

and [12]. On the other hand, analysis of the polymorphism of the MSP-3J3 from P. 

vivax isolates revealed a significant diversity, mostly within the alanine-rich central 

region [13]. Frequent differences in MSP-3J3 gene size were observed caused by 

the insertion and/or deletion of several large sequence blocks, as well as 

numerous single nucleotide polymorphisms and smaller scale insertions and 

deletions. In spite of this high levei sequence diversity, certain physical properties 

of the encoded protein are maintained, particularly the ability to form coiled-coil 

tertiary structures, suggesting that although MSP-3J3 varies widely, it is under 

certain functional constraints [13]. 

Structural studies of Plasmodium surface proteins can facilitate the 

understanding of their biological function and immunological properties [14]. The 

structural information available for MSP-3 of Plasmodium and/or its interaction with 

host or parasite proteins is limited at present. A single study on the structure and 

interactions between different regions of P. fa/ciparum MSP-3 (PfMSP-3) has been 

published [15]. The recombinant full length of PfMSP-3 contains a large amount of 

-helix and random coil secondary structure and can form highly elongated dimers 

and tetramers via its C terminal, which contains a predicted coiled-coil region [15]. 
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There is no data on the interactions of MSP-3 with other merozoite proteins. 

However, the interaction partners between different merozoite surface proteins 

(MSP-1, MSP-6, and MSP-7) of P. falciparum have been recently studied in vitro 

[16]. These proteins form a large multiprotein complex on the merozoite surface, 

composed of proteolytically processed, noncovalently associated products. The 

PfMSP-6 is related to PfMSP-3 [17] and the C-terminal region is not only crucial for 

the tetramerization of the protein but also for its interaction with MSP-1 [16]. During 

invasion of erythrocytes, this complex is shed from the surface and only a small 

glycosylphosphatidylinositol-anchored portion originating from MSP-1 (MSP1 19) is 

carried into the invaded red cells [18]. 

In the present study, we have carried out the first assessment of biophysical 

characterization of recombinant proteins representing P. vivax MSP-3a and MSP-

313. We complemented these studies performing a comparative analysis of 

recognition of these proteins by IgG antibodies of individuais from endemic areas 

of P. vivax aiming to contribute to the development of vaccine strategies against 

malaria. 



2. Material and methods 

2. 1. Generation of recombinant p/asmid containing the gene of P. vivax MSP-3a. 

The nucleotide sequences corresponding to the C-terminal region and 

almost full-Iength protein of the P. vivax MSP-3a were obtained from the plasmids 

pGEX-HT/FP-1(aa 359 -798) or pGEX-2T/FP-2 (aa 24 - 838) byenzymatic 

restriction with EcoRI or BamHI, respectively [3]. The inserts were purified and 

cloned into EcoRI-digested pHISa (FP-1) or BamHI-digested pHISb (FP-2). The 

pHIS plasmids we used as a bacterial expression vectors were kindly provided by 

Dr. P. Sheffield, University of Virginia [19]. After transformation in competent E. 

co/i DH5a, the colonies that contained the MSP-3a gene were selected by 

restriction analysis. 

In addition, we generated other constructs corresponding to the C-terminus 

of MSP3a, which present three areas (CC4 to CC6) that are predicted to form a 

coiled-coil tertiary structure as previously suggested by software analyses [3]. 

These recombinant plasmids were generated from pET28a vector (Novagen) 

encoding proteins CC4-5 (aa 411-618), CC4 (aa 411-463), and CC5 (aa 478-618) 

in fusion with hexa-histidine tag (Fig. 1). The recombinant CC4 and CC5 contains 

eight and twenty heptads repeats, respectively. The three expression constructs 

were created by PCR amplification from the plasmid pGEX-2T/FP-2 and the 

following oligonucleotide primers: CC4-5 (forward: 5'- CAA GCT TGC AAA GCA 

TCG ATC GAA ACG ACG -3'; reverse: 5'- TGC TCG AGT TIA TGC CCC TAC 

8 
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TTT TGC TGC -3'); CC4 (forward: 5'- CM GCT TGC AAA GCA TCG ATC GM 

ACG ACG -3'; reverse: 5'-TGC TCG AGT TTA GTG GGT cn TGC CTC nC-3'); 

and CC5 (forward: 5'- CM GCT TGC TCA GAT GM GCA CAG CM GM -3'; 

reverse: 5'- TGC TCG AGT nA TGC CCC TAC Tn TGC TGC -3'). Each 

oligonucleotide primer was synthesized with Hindlll (forward) or Xhol (reverse) 

restriction sites (underlined). The resulting PCR amplification products were cloned 

into pET28a digested with the same enzymes. 

2.2. Generation of recombinant plasmids containing the gene ofP. vivax MSP-3/3 

The nucleotide sequences corresponding to the N and C-terminal regions of 

the P. vivax MSP-3J3 were obtained from the plasmids pGEX-U.,T/FP-1(aa 35-

375) or pGEX-2T/FP-2 (aa 385 - 654), respectively [4]. Both inserts were removed 

by enzymatic restriction with the enzyme EcoRI. The inserts were purified and 

cloned into the vector pHISa (FP-1) or pHISb (FP-2) digested with this same 

enzyme. After transformation in competent E. coli DH5a, the colonies that 

contained the different fragments of the MSP-3J3 gene were selected by restriction 

analysis. 

The nucleotide sequence corresponding to the full-Iength of P. vivax MSP-

313 (aa 35 - 654) were obtained by PCR amplification from the plasmid pGEX-H,T 

(FP-3) [4]. The sense (5'- ATG GAT CCG MC nG AGA MC GGA TGG TCA -3') 

and anti-sense (5'- CGG ATC CTC TGC GAG TGT Tn ATG CGC nc -3') 

oligonucleotides contained the restriction site for the enzyme BamHI (underlined). 
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The PCR product was separated on agarose gel and the 1.8 kb band was removed 

using the Geneclean kit (B101 01). ONA was cloned into the commercial vector 

pMOS-Blue (Amersham Biosciences) following the manufacturer's instructions. 

The sequence encoding MSP-3f3 was confirmed by ONA sequencing. The MSP-3f3 

gene was removed from the pMOS vector by digestion with BamHI and cloned into 

the vector pET14b (Novagen) digested with this same enzyme. After 

transformation in competent E. coli OH5a, the colonies that contained the MSP-3f3 

gene were selected by restriction analysis. 

The recombinant proteins based on MSP-3s that we used in the present 

study are presented in Fig. 1. 

2.3. Expression and purification of E. coli recombinant proteins MSP-3a and MSP-

3/3 

E. coli BL21-0E3 (Novagen) containing the recombinant plasmids pHISa

MSP-3a (FP-1), pET28a-MSP-3a (CC4-5), pET28a-MSP-3a (CC4), pET28a-MSP-

3a (CC5) , pHISa-MSP-3f3 (FP-1), pHISb-MSP-3f3 (FP-2) and pET14b-MSP-3f3 (FP-

3) were cultivated in 1 liter of LB-ampicillin (100 J.1g/ml) at 37°C shaken until they 

reached an 00600 of 0.6-0.8. Recombinant protein synthesis was induced by the 

presence of 0.01 to 1 mM isopropyl-f3-0 thiogalactopyranoside (IPTG, Invitrogen, 

Auckland, New Zealand). After 3 hours, bacteria were pelleted by centrifugation 

and resuspended in sonication buffer (20 mM Tris-HCI pH 8.0, 200 mM NaCI, 1 

mg/mllysozime and 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF, Invitrogen). The 
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bacteria were Iysed on ice with the aid of a sonicator (Branson model 450, 

Danbury, CT). We applied 3 sonication cycles consisting of 5 min pulses at 5 min 

intervals. The bacterial Iysate was centrifuged at 24,000 g for 60 mino at 4°C. The 

supernatant of the bacterial Iysates was loaded onto a pre-equilibrated Ni2+ 

Sepharose High Performance (Amersham Biosciences) or TALON Metal Affinity 

resins (BD Biosciences Clontech, Paio Alto, USA) and extensively washed with the 

wash buffer (20 mM Tris-HCI pH 8.0,200 mM NaCI, pH 7.0, and 10% glycerin). 

Bound proteins were eluted with a wash buffer containing 0.3 M imidazole (USB) 

and the eluted material was dialyzed against 20 mM Tris-HCI, pH 8.0. After 

centrifugation at 18,000 g for 30 mino at 4°C and filtration through a 0.22 Jlm 

membrane, recombinant proteins were purified by ion-exchange chromatography 

using a Mono Q column (Amersham Biosciences) equilibrated with 20 mM Tris

HCI, pH 8.0, coupled to an FPLC system (Amersham Biosciences). The proteins 

were eluted with a linear ° to 1 M NaCI gradient in Tris-HCI buffer. Fractions were 

analyzed by SDS-PAGE and stained with Coomassie blue. Fractions containing 

the recombinant proteins with a high degree of purity were pooled and extensively 

dialyzed against PBS. The protein concentration was determined 

spectrophotometrically at 280 nm using the Beer-Lambert Law: Absorb(Prot) = E X I 

x C, where E is the extinction coefficient, I is the path length in cm, and C is protein 

concentration (M). The extinction coefficient values were calculated by ProtParam 

tool [20]. Because MSP-3u (CC4) protein lacks tryptophan or tyrosine in its 

sequence, the protein concentration was estimated by SDS-PAGE using Bovine 

Serum Albumin (Sigma) as the standard. 
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2.4. Spectroscopy 

Circular dichroism measurements were made on a JASCO-J81 O 

spectropolarimeter equipped with a temperature control system in a continuous 

mode. Recombinant MSP-3a (FP-1, CC4-5, CC4 and CC5) and MSP-3/3 (FP-1, 

FP-2 and FP-3) were diluted to 1.4 - 35 J.lM in P8S and loaded into a 1 or 5 -mm 

quartz cuvette. Far-UV measurements (an average of ten scans) were carried out 

over wavelengths 260 - 200 nm with 1 nm bandwidth, 1 s response time, and 

100 nm/min scan speed at 20°C. Spectra were corrected by subtraction of the 

buffer signal. Molecular ellipticity, [8]MRW, was calculated [21] and the secondary 

structure was estimated by computer analysis using CDNN software [22]. 

2.5. Mass Spectrometry 

The monomeric mass of the two smaller fragments of the MSP-3a (CC4 and 

CC5) was verified using matrix-assisted laser desorption-ionization with time-of

f1ight mass spectrometry (MALDI-TOF MS). Acquisition of espectra was performed 

using an Ettan MALDI-ToF Pro mass spectrometer (GE healthcare) using Sinapinic 

acid matrix (SIN). 
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2.6. Size Exclusion Chromatography 

Twenty IJM of the recombinant MSP3-a CC4 and CC5 in PBS, pH 7.4, were 

loaded onto a Superdex™ prep grade 200 XK 16/70 size exclusion column, with a 

flow rate of 0.5 ml/min. The molecular mass and Stokes Radius (Rs) of the proteins 

in the different peak fractions were calculated by using a standard of globular 

proteins that were chromatographed under identical conditions based on [23]. 

Samples of ali peak fractions were analyzed by SDS-PAGE for their protein 

composition. 

2. 7. Analyfical ultracentrifugation 

Analytical ultracentrifugation (AUC) sedimentation equilibrium experiments 

were done with a Beckman Optima XL-A analytical ultracentrifuge as previously 

described [24]. MSP-3a CC5 was tested at concentrations from 0.25 to 1 mg/ml in 

Tris-HCI 20 mM and NaCI100 mM pH 8.0, with speeds of 7,000 to 11,000 (AN-

60Ti rotar) , and scan data acquisition at 280 nm. Analysis of the data involved the 

fitting of a model of absorbance versus cell radius data using nonlinear regression. 

Ali fittings were performed using the Origin software package (Microcal) supplied 

with the instrument. The Self-Association method was used to analyze the 

sedimentation equilibrium experiments using several models of association to fit 

the data. The distribution of the protein throughout the cell, obtained in the 

equilibrium sedimentation experiments, was fitted with the following equation [25]: 



c = Co exp[M(l- Vbarp )m 2 ~ 2 - ro)] 
2RT 

Equation 1 

where C is the protein concentration at radial position r, Co is the protein 

concentration at radial position ro, M is the molecular mass, Vbar is the partial 
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specific volume, w is the centrifugai angular velocity, R is the gas constant and Tis 

the absolute temperature. The Sednterp software 

(www.jphilo.mailway.com/download.htm) was used to estimate the partial specific 

volume at 20°C (0.7224 ml/g), the buffer density and the buffer viscosity. 

2.8. Immunological assays 

Human serum samples. Serum samples were collected in the period 1995 to 1999 

from 220 patients with patent P. vivax malaria. Details on the study area, patient 

age and diagnosis have been reported previously [26], [27], [28] and [29]. A 

second group of individuais (n=26) was composed of healthy adult volunteers 

selected among blood donors from the city of São Paulo, State of São Paulo, in 

southeastern Brazil. Malaria is not present in this part of the country and these 

individuais had never had malaria nor traveled to malaria endemic areas. Our 

studies have been approved by the Ethics Committee of the University of São 

Paulo. 

ELISA for detection of human IgG antibodies. Human IgG antibodies against MSP-

3a (FP-1) and MSP-313 (FP-1, FP-2, and FP-3) were detected by ELISA as 

previously described [28] and [29]. The results were expressed as Index of 
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Reactivity (IR = 00492 values of test sample divided by the cutoff value). Cutoff 

points were set at three standard deviations above the mean 00492 of sera from 26 

individuais, unexposed to malaria, from the city of São Paulo. Values of IR ~ 1.0 

were considered as positive. 

2.9. Statistica/ ana/ysis 

Oifferences between proportions of responders were analyzed using the 

Chi-square test. 
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3. Results 

3. 1. Expression and purification of recombinant proteins corresponding to the MSP-3a 

and MSP-3/3 of P. vivax 

Four recombinant proteins representing the C-terminal region of MSP-3a. 

(FP-1, CC4-5, CC4, and CC5) were used in this study. Three of these recombinant 

proteins correspond to fragments that are predicted to form coiled-coil (CC) tertiary 

structures. Attempts to generate recombinant proteins representing the full-Iength 

protein were unsuccessful beca use this protein was always cleaved at the N

terminal generating a shorter recombinant protein (data not shown). We used three 

recombinant proteins representing almost the full-Iength protein (FP-3), the N- (FP-

1) or the C-terminal (FP-2) regions of the MSP-3J3. Ali recombinant proteins were 

expressed in satisfactory amounts by E. coli and were soluble in aqueous buffer in 

the absence of detergents. We observed that each protein migrated as a single 

band with few degradation products, and with apparent molecular weights of -87 

kDa (MSP-3a., FP-1), -32 kDa (MSP-3a., CC4-5), -13 kDa (MSP-3a., CC4), -27 

kDa (MSP-3a., CC5), -60 kDa (MSP-3J3, FP-1), -57 kDa (MSP-3J3, FP-2), and -104 

kDa (MSP-3J3, FP-3) (Fig. 2). The proteins MSP-3a. (CC4, CC5) and MSP-3J3 (FP-

1, FP-2) appeared as a single band, while some degradation products were 

detectable to MSP-3a. (FP-1, CC4-5) and MSP-3J3 (FP-3). 

3.2. CO measurements ofthe recombinant MSP-3 
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To investigate the type of secondary structure present in each recombinant 

MSP-3, we examined them by far-UV CO spectroscopy (Fig. 3). The CO data were 

deconvoluted using the CONN program, and the percentages of a-helix, other 

structures (anti-parallel, parallel and f3-turn), and random coil were estimated. The 

CO spectrum for the seven recombinant proteins shows the two minima around 

208 and 222 nm that are characteristic of a-helices, except MSP-3a (CC4) and 

MSP-3f3 (FP-2), which presented one minima characteristic of random coi!. The 

deconvoluted CO spectrum for the recombinant proteins predicted approximately 

the following percentages: C-terminal of MSP-3a (FP-1) 33% a-helix, 34% other 

structures, and 31% random coil; MSP-3a (CC4-5) 76% a-helix, 15% other 

structures, and 9% random coil; MSP-3a (CC4) 16% a-helix, 54% other structures, 

and 46% random coil; MSP-3a (CC5) 59% a-helix, 21 % other structures, and 15% 

random coil (Fig. 3A). Notably, there is a relevant discrepancy between the 

numerical analysis and visual appearance of the CO spectrum to MSP-3a (CC4-5). 

The presence of degradation products detected in SOS-PAGE (Fig. 2), which may 

interfere in the biophysics measurements, may explain these results. The MSP-3a 

(CC5) CO spectra are consistent with the emission fluorescence spectra which 

suggested a folded protein (data not shown). 

The CO spectrum of the MSP-3f3 (FP-1) protein predicts approximately 25% 

a-helix, 46% other structures, and 36% random coi!. As such, the MSP-3 beta (FP-

2) shows 16% a-helix, 53% other structures, and 44% random coi!. The spectrum 

of full-Iength MSP-3f3 (FP-3) exhibits a strong a-helical signature and is estimated 

to be 48% helical, 25% other structures, and 22% random coil (Fig. 38). The sum of 



the secondary structural elements calculated from the CO spectrum totais 95% to 

116% showing confidence in the measurement and deconvolution. 

3.3. Characterization of MSP3-a fragments by mass spectrometry ana/ysis and 

size exc/usion chromatography 
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To investigate possible interaction between the regions that are predicted to form 

coiled-coil (CC) tertiary structures, we produced three shorter recombinant proteins 

containing subsets of the predicted domains of the C-terminal region of MSP3-a. 

(Fig. 1). First, we submitted the proteins CC4 and CC5 to mass spectrometry (MS) 

analysis. The monomer mass assigned for the two recombinant proteins 

corresponded exactly to those predicted from the primary sequence (10176 kOa 

and 19427 kOa, respectively). Ouring size exclusion chromatography, the proteins 

eluted at volumes corresponding to molecular weights that were larger than their 

monomeric masses. The CC4 eluted in two peaks with a Stokes radius of 28.9 and 

21.6 A and apparent molecular masses of 40 and 20 kOa, respectively. These data 

suggested that this MSP-3a fragment may be oligomers and the presence of these 

two peaks may represent different oligomeric states of the protein. In the case of 

CC5, after two-step chromatography to avoid artifact and unstable protein species, 

a single peak with a Stokes radius of 38.4 A and apparent molecular mass in the 

range of 92 to 100 kOa appeared (Fig. 4). Interestingly, the dynamic light scattering 

(OLS) experiments performed with each fragment (CC4 or CC5) showed that these 

proteins represent a single species (data not shown). 
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3.4. Characterization of MSP3-a fragment (CC5) by Ana/ytica/ u/tracentrifugation 

To further investigate the oligomeric state and overall shape of MSP-3a, analytical 

ultracentrifugation was performed with the protein CC5. The equilibrium 

sedimentation profiles of CC5 were fitted to a tetrameric species at ali 

concentrations and velocities tested (Fig. 5). This result indicated a molecular 

mass of 78.5 kDa from which the radius of a hypothetical rigid sphere with an 

identical volume as the molecule of interest (Rhyp) was predicted using the following 

equation: 

RhyP = (3 M Vbar / 4 JtN) 1/3 Equation 2 

where fJ is the viscosity of the solvent, M is the molecular mass, and N is the 

Avogadro's number. The actual hydrodynamic radius (RH) was calculated from the 

size exclusion chromatograph and used to calculate the frictional coefficient (f) via 

Stokes equation [30]: 

f = 6 1t fJ RH Equation 3 

Similarly, the predicted frictional coefficient for a rigid sphere with an identical 

volume as the molecule of interest (fo) was calculated from R hyp - From those 

results, we calculated the so-called Perrin or shape factor F, which represents a 

ratio of the measured frictional coefficient f to the frictional coefficient fo and is 

informative of the shape of the molecule [31]. In this way, the Perrin facto r provides 

information about the shape of the particle beca use the further away it is from 1, 

the less spherical (globular) the shape is. Our analysis revealed a Perrin shape 

factor of 1.35, indicating that the protein is not globular. From this two explanations 
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can be drawn, one, that this doma in is unfolded but such hypothesis is ruled out by 

circular dichroism analysis (Fig. 3A) and emission f1uorescence spectra (data not 

shown) , which indicated a well-folded protein, and the other, that the domain is 

elongated, which is well in agreement with these domains forming a coil-coiled 

structure. 

3.5. Comparison of IgG antibody response of individuais during patent P. vivax 

infection to recombinant proteins representing MSP-3a and MSP-3f3. 

Initially, we compared the IgG antibody response of individuais during patent 

infection to the recombinant proteins representing MSP-3a (FP-1) and MSP-313 

(FP-1, FP-2 and FP-3). The frequency of individuais with IgG antibodies to ali four 

proteins during patent infection was 31.4%. There was no response to any antigen 

in only 1.8% of individuais. Fig. 6 shows the frequency of responders against each 

recombinant protein. The results showed that the frequency of responders to MSP-

3a and at least one recombinant protein representing MSP-313 were 68.2% and 

79.1 %, respectively. These data indicated that both proteins are immunogenic 

during natural infection. The frequency of individuais that presented IgG antibodies 

to each recombinant MSP-313 was 26.3% (FP-1), 64.5% (FP-2) and 65.9% (FP-3). 

The prevalence of antibodies against MSP-313 (FP-1) was significantly lower than 

the prevalence against MSP-313 FP-2 and FP-3 (Chi-square test, P<0.05). The 

reactivity to the MSP-313 FP-2 and FP-3 was not statistically different among them 

(Chi-square test, P>0.05) . 
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4. Discussion 

MSP-3a and MSP-3f3 are associated with the merozoite surface of P. vivax 

[3] and [4]. Both proteins, like PfMSP-3 have neither a classical hydrophobic 

transmembrane domain nor a consensus sequence for post-translational 

modification with GPI. As reported for PfMSP-3, the central core domain is 

predicted to form a-helical secondary structure and coiled-coil tertiary structures. 

In order to make an initial characterization of the structure of MSP-3a and MSP-3f3 

of P. vivax, we have generated in E. colí seven recombinant proteins, four 

representing the C-terminal region of MSP-3a and three representing different 

regions of MSP-3f3 (N and C-terminal and almost full-Iength protein). Initially, we 

performed CO experiments with different MSP-3 recombinants. Our results indicate 

that: i) the proteins CC5 (MSP-3a) and FP-3 (MSP-3J3) are well-folded; ii) some 

proteins, such as FP-1 and CC4-5 (MSP-3a), and FP-1 (MSP-3J3) , presented a 

partially folded intermediate conformation, and iH) the proteins CC4 (MSP-3a) and 

FP-2 (MSP-3J3) appeared only to be partially structured. The significant percentage 

of a-helix estimated from the CO experiments performed on recombinant protein 

representing almost the full-Iength protein of MSP-3J3 (FP-3) is consistent with 

many characteristics of full-Iength of PfMSP-3 [15]. 

Coiled coils are protein interaction motifs that consist of left-handed 

supercoiled assemblies of two or more a-helices. These protein structures are 

commonly involved in forming both intra- and inter-molecular binding interactions. 

There have been hypothesis that these proteins interact through the central 
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alanine-rich and terminal glutamic acid-rich domains with other proteins or 

positively charged moieties on the surface of the merozoite, generating the 

structural complexity of the coat that has been observed by electron microscopy 

[32]. To explore possible interactions involving predicted coiled-coil domains of 

MSP-3a, we performed biophysical studies with the fragment CC5. As observed for 

the full length of PfMSP-3 [15], we found by size exclusion chromatography that 

CC5 form oligomers in solution. Most relevant was the fact that analytical 

ultracentrifugation experiments indicated that CC5 is a non-globular protein and 

probably exists as an elongated tetrameric species. However, the leucine zipper

like regions are not required for oligomer formation as observed for PfMSP-3 [15], 

which are absent in MSP-3 of P. vivax [3] and [4]. 

In parallel, we also performed initial crystallization trials for the different 

proteins. Various crystals were obtained and one of them (MSP-3a, FP-1) 

diffracted X-rays only poorly (10 A resolution). Unfortunately, after refinement of 

the crystallization conditions, crystal improvement was insufficient, leading to a 

maximum diffraction resolution of 3.87 A [33]. Determining the three-dimensional 

structure of Plasmodium proteins has been particularly complicated for many 

reasons, including proteins that contain large non-globular domains [34]. 

In the second part of this study, we selected four recombinant proteins for 

immunological studies: MSP-3a (FP-1) and MSP-3j3 (FP-1, FP-2, and FP-3). 

These recombinant proteins were compared in their ability to bind to IgG antibodies 

of serum samples collected from individuais exposed to P. vivax malaria. Initially, 

we demonstrated that the frequencies of individuais with IgG antibodies to MSP-3a 



23 

and at least one recombinant protein representing MSP-3j3 were relatively high 

(68.2% and 79.1 %, respectively). Previous studies that evaluated the 

polymorphism of the C-terminal region of MSP-3a found that this region of the 

protein is highly conserved among natural isolates [11] and [12]. This fact may 

account for the recognition by IgG antibodies from a relatively high percentage of 

individuais. In contrast to C-terminal region of MSP-3a, a variable degree of 

polymorphism has been reported for the genes encoding for the MSP-3j3 [13]. In 

spite of the high levei of sequence diversity of MSP-3j3, we found a significant 

percentage of individuais that recognized recombinant proteins FP-2 and FP-3 

(>60.0%). In contrast, we detected a lower frequency of responders to recombinant 

protein MSP-3j3 (FP-1). The extension ofthe polymorphism of MSP-3a and MSP-

313 in the studied areas is currently unknown. 

To sum up, this study represents the first description of the biophysical 

characteristics of the P. vivax MSP-3 proteins expressed and purified from E. co/i. 

The obtained data indicated that recombinant proteins based on predicted coiled

coil domains of MSP-3a form oligomeric and elongated molecules consistent with 

previous data of PfMSP-3 [15]. In addition, our results show that MSP-3 antigens 

are immunogenic molecules during natural malaria infection and these 

recombinant proteins generated may be useful to further studies to elucidate their 

vaccine potential. 
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Figure legends 

Fig. 1. Schematic representation of P. vivax MSP-3 alpha (accession number 

AF093584) and MSP-3 beta (accession number AF099662). The lines above 

each box represent the predicted coiled-coil tertiary structure region and the arrows 

below show the different MSP-3 constructs produced for these experiments. 

Fig. 2. SOS-PAGE analysis of the purified recombinant proteins 

corresponding to the MSP-3a and MSP-313 of P. vivax. Bacterial recombinant 

proteins were expressed and purified as described in Material and Methods 

section. Lanes, 1 and 6: Molecular mass marker; 2: MSP-3a (FP-1); 3: MSP-313 

(FP-1); 4: MSP-313 (FP-2); 5: MSP-313 (FP-3). 7: MSP-3a (CC4); 8: MSP-3a (CC5); 

9: MSP-3a (CC4-5). Each lane was loaded with approximately 1.5 to 3.0 ~g of 

recombinant protein. 

Fig. 3. CO spectra of the recombinants proteins corresponding to the MSP-3a 

and MSP-313 of P. vivax. A. CO spectra of MSP-3a (FP-1 , CC4-5, CC4, and CC5) 

recorded from 200 to 260 nm. B. CO spectra of MSP-313 (FP-1, FP-2, and FP-3) 

recorded from 195 to 260 nm. The plot represents mean residue ellipticity (m.r.e.) 

of each recombinant protein. 

Fig. 4. Size exclusion chromatography of the MSP-3a coiled-coil regions. 

MSP-3a CC4 and CC5 were analyzed on Superdex 200 column. Elution volumes 
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(Ve) of standard proteins: (a) Ferritin MW= 440 kOa, Rs= 5.79 nm, Ve= 160 ml; (b) 

Albumin MW= 67 kOa, Rs= 3.55 nm, Ve= 210 ml; (c) Ovalbumin MW= 43 kOa, Rs= 

3.05 nm, Ve= 223 ml and (d) Ribonuclease A MW= 13.7 kOa, Rs= 1.64 nm, Ve= 

262 ml are indicated by vertical lines. 

Fig. 5. Analytical ultracentrifugation of MSP-3a (CC5). The sedimentation 

equilibrium analyses were performed from 0.25-1 mg/ml in 20 mM Tris-HCI pH 8, 

and 100 mM NaCI, at 10°C, with speeds of 7,000,8,000, and 9,000 rpm (AN-60Ti 

roto r) , and scan data acquisition at 280 nm. The best fit was determined by the 

randomness of the distribution of the residuais and by minimization of the variation 

of the variance. The figure shows protein sedimentation equilibrium profiles at 0.5 

mg/ml at 9,000 rpm (1) and 8,000 rpm (2). The data fit well to tetrameric species 

(see the residuais plot in the top panel). 

Fig. 6. Antibody response to recombinant proteins corresponding to the 

MSP-3a and MSP-3(3 during patent P. vivax infection. Serum samples were 

tested at a dilution of 1:100. Percentage of responders was estimated from 220 

individuais and it was calculated as those serum samples that presented 00492 

values 3 standard deviations above the average 00492 obtained from serum 

samples from 26 healthy individuais never exposed to malaria. Values of IR > 1.0 

were considered as positive. 
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São Paulo, 15 de Maio de 2001. 
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aprovou o projeto "Avaliação do potencial uso de proteínas recombinantes para 

imunodiagnóstico e desenvolvimento de vacina contra a malária causada pelo 
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Lembramos que após a execução de 50% do cronograma do projeto, deverá ser 
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