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RESUMO 

ELIZARDEZ YB. Caracterização da imunogenicidade de proteínas recombinantes da 
Proteína de Superfície do Merozoíto 1 de Plasmodium malariae (PmMSP1) em modelo 
BALB/c (dissertação). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 
Universidade de São Paulo; 2016. 
 

Plasmodium malariae é responsável por uma baixa porcentagem de casos clínicos de malária, 

mas tem uma distribuição global ampla e fragmentada. Humanos podem abrigar o parasita por 

anos sem produzir sintomas significantes, o que dificulta o diagnóstico e consequente controle 

da doença. Por esta razão, a incorporação de antígenos de P. malariae nas estratégias em 

curso para produção de uma vacina é altamente recomendada. Embora a proteína de 

superfície do merozoíto1 (MSP1) de P. vivax e P. falciparum sejam amplamente estudadas 

como candidatos a vacinas, potencializando a resposta imune em camundongos e macacos, a 

MSP1 de P. malariae tem sido negligenciada. Portanto, este estudo visou caracterizar a 

imunogenicidade de proteínas recombinantes da MSP1 de P. malariae em camundongos 

BALB/c. Cinco regiões da PmMSP1 (N-terminal, F1; repetições em tandem, F2; central, F3 e 

C-terminal, F4 e PmMSP119) foram clonadas em vetor pGEX-3Y e expressas em Escherichia 

coli em fusão com GST. As proteínas recombinantes foram produzidas por fermentação e 

purificadas, fornecendo um alto rendimento de antígenos solúveis. Essas proteínas 

recombinantes e GST sozinha (grupo controle) foram usadas para imunizar, pela via 

intraperitoneal, seis grupos de camundongos BALB/c em 3 doses com intervalos de 14 dias. 

A especificidade e as subclasses dos anticorpos foram avaliadas por enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA), utilizando as proteínas recombinantes como antígenos. A 

resposta imune celular foi analisada pelo ensaio de linfoproliferação e os níveis de citocinas 

Th1/Th2 nos sobrenadantes de culturas de esplenócitos foram detectados por citometria. 

Nossos resultados demonstraram que as regiões F1, F2, F3, F4 e PmMSP119 são 

imunogênicas em camundongos com a capacidade de produzir respostas imunes humorais e 

celulares, como mostrado pelos altos títulos de anticorpos (1/809,000) e pela proliferação de 

linfócitos. As respostas imunes induzidas alcançaram níveis máximos após três doses 

imunizantes permanecendo altas por 70 dias. Os anticorpos induzidos após imunização com 

as regiões F1, F2, F3 e F4 mostraram afinidades similares aos antígenos alvo, mas anticorpos 

induzidos após imunização com PmMSP119 mostraram uma afinidade mais alta com o 

antígeno alvo. Análise das subclasses de IgG mostrou que todas as proteínas recombinantes 

induziram padrões similares de anticorpos onde IgG1, IgG2a e IgG2b foram mais 
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predominantes, caracterizando uma resposta mista de Th1/Th2. Além disso, a imunização dos 

camundongos com as proteínas recombinantes e estimulação com os mesmos antígenos 

promoveu produção de IL-4. Os níveis das citocinas Th1/Th2 não mostraram diferenças 

significativas quando comparados entre os grupos. A proliferação dos linfócitos estimulados 

com F2, F3 e PmMSP119, foi maior que aquela dos estimulados com F1, F4 e GST. Ainda, 

todos os soros dos animais imunizados com as cinco proteínas recombinantes de PmMSP1, 

que foram positivos por ELISA, mostraram reatividade com esquizontes de P. brasilianum 

nos ensaios de imunofluorescência (IFA). As proteínas recombinantes de PmMSP1 reagiram 

com anticorpos IgG nas amostras de soro de indivíduos expostos a P. malariae com alta 

especificidade comparado a amostras de soro de indivíduos com doenças não relacionadas. 

Entretanto, as regiões F1 e F2 e PmMSP119 foram reconhecidas por soros de pacientes com P. 

malariae com os títulos mais altos e não apresentaram reconhecimento em soros de pacientes 

com P. falciparum e P. vivax. Esses dados reforçam a utilidade destas proteínas como 

marcadores diagnósticos de P. malariae em estudos epidemiológicos ou no diagnóstico 

diferencial da malária causada por esta espécie. No entanto, a região F4 foi reconhecida 

igualmente em soros homólogos ou heterólogos e, portanto, poderia ser útil para testes point-

of-care para o diagnóstico de malária. A imunização com as diferentes proteínas 

recombinantes de PmMSP1 promove uma resposta imune humoral significante, com altos e 

específicos níveis de IgG, além de uma distribuição de subclasses balanceada, fornecendo 

evidências de potenciais candidatos a uma vacina contra P. malariae. 

 

 

 

 

Descritores: Plasmodium malariae. Proteínas Recombinantes. Imunização. Camundongos.  

ELISA. Imunofluorescência. 
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ABSTRACT 

ELIZARDEZ YB. Recombinant proteins of Plasmodium malariae Merozoite Surface 
Protein1 (PmMSP1): Characterization of Immunogenicity in the BALB/c model 
(dissertation). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São 
Paulo; 2016. 

 

Plasmodium malariae is responsible for a low percentage of clinical malaria cases and has a 

patchy distribution in the world. Humans can host the parasite for years without presenting 

significant symptoms, which turns its diagnosis and control a difficult task. For this reason, 

the incorporation of P. malariae antigens in vaccination strategies is highly recommended. 

Although the merozoite surface protein 1 (MSP1) of P. vivax and P. falciparum are widely 

studied as vaccine candidates, potentiating the immune response in mice and monkeys, P. 

malariae MSP1 has been neglected. Herein we invested in the characterization of the 

immunogenicity of recombinant proteins of P. malariae MSP1 in BALB/c mice. Five regions 

of PmMSP1 (N-terminus, F1; tandem repeat, F2; central region, F3 and C-terminus, F4 and 

PmMSP119) were cloned into vector pGEX-3Y and expressed in Escherichia coli in fusion 

with GST. Recombinant proteins were produced by fermentation and purified, providing a 

high yield of soluble antigens. These recombinant proteins and GST alone (control group) 

were used to immunize, via the intra-peritoneal route, six groups of BALB/c mice in three 

doses at 14-day intervals. The specificity and subtyping of the antibodies were evaluated by 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), using the recombinant proteins as antigens. 

Cellular immune responses were analyzed by lymphoproliferation assays and the Th1/Th2 

cytokine levels in the supernatant of splenocyte cultures were detected by cytometry. Our 

results demonstrated that F1, F2, F3, F4 regions and PmMSP119 are immunogenic in mice 

with the capacity to elicit humoral and cellular immune responses, as denoted by high 

antibody titers (1/809,000) and the proliferation of lymphocytes. The induced immune 

responses reached maximum levels after three doses remaining high for 70 days. Antibodies 

induced after immunization with F1, F2, F3 and F4 regions showed similar affinities to the 

target antigens, but antibodies induced after immunization with PmMSP119 showed a higher 

affinity to the target antigen. Analysis of IgG subclasses showed that all the recombinant 

proteins induced similar antibody subclass patterns where IgG1, IgG2a and IgG2b were most 

predominant, characterizing a Th1/Th2 mixed response. Furthermore, immunization of mice 

with the recombinant proteins upon stimulation with the same antigen secreted IL-4. The 

levels of Th1/Th2 cytokines did not show significant differences when compared among 
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groups. The proliferation of the stimulated lymphocytes, with F2, F3 and PmMSP119, was 

greater than those stimulated with F1, F4 or GST. Additionally, all sera from mice immunized 

with the five PmMSP1 recombinant proteins, which were positive by ELISA, showed 

reactivity with P. brasilianum schizonts by immunofluorescence assays (IFA). The PmMSP1 

recombinant proteins reacted with IgG antibodies in serum samples from individuals exposed 

to P. malariae infections with a high specificity compared to serum samples from individuals 

with unrelated diseases. However, the F1 and F2 regions and PmMSP119 showed the highest 

titers in addition to no recognition by sera from P. falciparum and P. vivax infections. These 

data strengthen the usefulness of these proteins as diagnostic markers of P. malariae in 

epidemiological studies or in the differential diagnosis of malaria caused by this species. 

Nevertheless, the F4 region was recognized equally in homologous or heterologous sera, and 

thus, could be useful for point-of-care tests for malaria diagnosis. Immunization with the 

different PmMSP1 recombinant proteins promotes a significant humoral immune response, 

with high and specific IgG levels, in addition, a balanced subclass distribution, suggesting 

them as potential candidates for a vaccine against P. malariae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptors: Plasmodium malariae. Recombinant Proteins. Immunization. Mice. ELISA. 

Immunofluorescence. 
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1.1 Aspectos gerais da malária  

 

A malária é uma doença infecciosa causada por parasitas protozoários do 

gênero Plasmodium, que são transmitidos naturalmente pela picada de fêmeas de 

mosquitos do gênero Anopheles. A doença é causada por cinco espécies diferentes de 

Plasmodium, sendo que a maioria dos casos são devido ao P. falciparum, que 

ocasiona a parte maioritária das formas graves e letais da doença, sendo seguido por 

P. vivax. Uma porcentagem menor das infecções humanas é causada por P. malariae 

e P. ovale e, em algumas partes do sudeste da Ásia, por P. knowlesi, uma espécie 

originalmente descrita em primatas não humanos1. 

A malária continua sendo um importante problema de saúde pública em 

muitos países do mundo. Apesar dos progressos na redução da incidência de malária, 

estima-se que 214 milhões de casos de malária ocorreram em todo o mundo em 

2015, levando a 438 mil mortes. O número de mortes em crianças menores de 5 anos 

foi de 306 mil, constituindo uma das principais causas de mortalidade infantil2. 

Em 2015, estima-se que 15 países foram responsáveis por 80% dos casos e 

por 78% das mortes. A carga global de mortalidade é dominada por países da África 

subsaariana, com a República Democrática do Congo e a Nigéria sendo responsáveis 

por mais de 35% do total das mortes2. Ainda hoje, 3,2 bilhões de pessoas em 97 

países e territórios estão em risco de infecção por malária (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Taxa de incidência de malária no período de 2000-2015 (Fonte: World 
Malaria Report 2015. WHO, 2015). 
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Nas Américas, o número de casos de malária confirmados diminuiu de 1,2 

milhões em 2000 para 390 mil em 2014. Três países foram responsáveis por 77% dos 

casos em 2013: Brasil (37%), República Bolivariana da Venezuela (23%) e 

Colômbia (17%).  Em 2014, 79 mortes foram causadas por malária, representando 

um declínio de 80% em comparação aos índices descritos em 2000. O Brasil é 

responsável por quase metade das mortes devido à malária nas Américas2.  

Este progresso na diminuição da incidência de malária no mundo levou a um 

otimismo e comprometimento por parceiros globais e regionais na eliminação e 

erradicação da doença. O desenvolvimento de produtos para a malária nunca foi tão 

forte, com novas ferramentas promissoras para detectar, tratar e prevenir a doença, 

incluindo diagnósticos inovadores, medicamentos, vacinas, produtos de controle de 

vetores, melhorando os mecanismos de vigilância e resposta.  

 

1.2 A situação da malária no Brasil 

 

No Brasil, a malária é causada por três espécies de parasitas: Plasmodium 

vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae. Em 2014, 99,6% dos casos 

de malária ocorreram na Região Amazônica, considerada área endêmica, que é 

composta pelos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins (Figura 2). Nessa região prevalecem os casos de 

malária causados por P. vivax
3. 

 

 

Figura 2 - Mapa de Risco da malária por município de Infecção, Brasil, 2014 (Fonte: 
Sinan/SVS/MS e Sivep-Malária SVS/MS). 
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A Região Extra-Amazônica não é considerada área endêmica para malária, 

entretanto, um pequeno número de casos autóctones são diagnosticados todos os 

anos4. Sorologia realizada em indivíduos da região de Mata Atlântica do Estado de 

São Paulo indicou que, embora haja esta pequena quantidade de casos, o número de 

indivíduos positivos para diferentes variantes de P. vivax ou P. malariae é alto, 

sugerindo que casos assintomáticos devem ser frequentes5. A presença de casos 

assintomáticos permite a circulação do agente etiológico e produção de novos casos, 

uma vez que estes indivíduos não são tratados, pois desconhecem serem portadores 

da doença6. 

 

1.3 Plasmodium malariae       

P. malariae foi o primeiro parasita da malária observado em 1881 por Charles 

Laveran, ganhador do Prêmio Nobel por descobrir a causa da malária7. P. malariae é 

um parasita cosmopolita que não se desenvolve abaixo de 15°C similar com outros 

Plasmodium, é descrito em regiões tropicais e subtropicais, da África subsaariana, 

América do Sul, grande parte do sudeste da Ásia, Indonésia, e em muitas ilhas do 

oeste do Pacífico. Em geral, a distribuição coincide com a de P. falciparum. Na 

América do Sul, se associa o P. malariae à infecção zoonótica, já que é 

geneticamente idêntico ao P. brasilianum, um parasita que infecta doze diferentes 

gêneros de primatas do Novo Mundo7. Estes e seres humanos apresentam níveis 

elevados de soropositividade para antígenos de P. malariae e P. brasilianum em 

áreas endêmicas8. 

O ciclo de vida do Plasmodium consiste de um ciclo exoeritrocítico, que tem 

lugar no fígado, um ciclo eritrocítico na circulação sanguínea e um ciclo 

esporogônico no mosquito vetor (Figura 3). Após a liberação de merozoítos dos 

hepatócitos infectados, ocorre o ciclo eritrocítico, onde os merozoítos invadem os 

eritrócitos, se desenvolvem em trofozoítos e esquizontes que liberam novos 

merozoítos após a ruptura dos eritrócitos. Estes merozoítos são liberados e invadem 

novos eritrócitos propagando o ciclo do parasita, e é durante esta etapa do 

desenvolvimento do parasita que aparecem no hospedeiro os sintomas característicos 

da doença clínica. Alguns merozoítos se diferenciam em gametócitos que são os 
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estágios infectantes para o mosquito vetor. O ciclo biológico do P. malariae é 

caracterizado pelo lento desenvolvimento no mosquito (15 dias) e no humano (15 

dias no fígado e 72 horas cada ciclo eritrocítico).  

 

 

Figura 3 - Ciclo de vida de Plasmodium. O ciclo de vida tem duas fases, uma 
assexuada no hospedeiro humano e uma sexuada que ocorre no vetor 
Anopheles. Durante a alimentação sanguínea, a fêmea do mosquito 
Anopheles inocula os esporozoítos no hospedeiro humano (1). Os 
esporozoítos infectam as células do fígado (2). Formando 
esquizontes hepáticos (3). A ruptura dos hepatócitos leva a liberação 
dos merozoítos (4). Após a replicação no fígado, os parasitas sofrem 
multiplicação assexuada nos eritrócitos. Os merozoítos infectam as 
hemácias (5). O estágio de anel diferencia-se em trofozoíto e 
esquizonte (6). Alguns parasitas diferenciam-se em gametócitos (7), 
os quais são ingeridos pelo mosquito (8). No mosquito, a 
multiplicação é conhecida como ciclo esporogônico. No estômago do 
mosquito, ocorre a geração dos zigotos (9). Os oocinetos (10) 
invadem a parede do estômago, onde se desenvolvem em oocistos 
(11). No oocisto são produzidos os esporozoítos (12) os quais, após 
liberados, migram até a glândula salivar, e após o repasto sanguíneo 
no hospedeiro vertebrado, se dá a continuidade do ciclo do parasita. d 
= estágio de diagnóstico (Fonte: modificado de CDC-DPDx. 
Disponível em https://www.cdc.gov/malaria/about/biology/). 

 

Gametócitos  

P. malariae 
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Quando comparado a P. vivax e P. falciparum, P. malariae apresenta 

normalmente parasitemias mais baixas, podendo persistir no indivíduo por longos 

períodos de forma assintomática8,9, e apresentar complicações à saúde do indivíduo 

após décadas sem ser percebido pelo organismo10. Diferentemente do que acontece 

em infecções causadas por P. vivax e P. ovale, em infecções causadas por P. 

malariae não há evidências da presença de formas latentes no fígado (hipnozoítos)8. 

As manifestações clínicas associadas com crises febris são geralmente mais 

brandas que aquelas causadas por outras espécies. A febre exibe uma periodicidade a 

cada 4 dias. A densidade de parasitas é normalmente abaixo de 1000 parasitas por µl 

de sangue e a infecção é raramente fatal na ausência de complicações11. 

Estudos apontam o P. malariae como um dos mais antigos parasitas 

causadores da malária. O sucesso adaptativo é característico do lento ciclo biológico 

que favorece sua sobrevivência por longos períodos no organismo do hospedeiro sem 

ser notado, pois é relativamente pouco inconveniente, aguardando o momento 

oportuno para provocar crises de recrudescência7. Embora raramente associado à 

malária grave, há casos de síndrome nefrótica relacionados ao P. malariae
8 e casos 

de óbitos em pacientes imunodeprimidos12, 13, assim como falhas de tratamento14 e 

lesão renal aguda15, atribuíveis à infecção não diagnosticada com P. malariae ou co- 

infecção. Importante notar que essa sobrevivência silenciosa por longos períodos no 

organismo faz com que esse parasita seja o mais importante na malária 

transfusional8, 12, 16, 17 e o mais difícil de ser detectado e, consequentemente, 

controlado.  

No Brasil, P. malariae é notificado em menos de 1% das infecções18, mas a 

sua real incidência é desconhecida, devido sua semelhança morfológica com P. vivax 

que dificulta sua detecção através do diagnóstico hemoscópico. Estudos moleculares 

apontam que sua prevalência é bem maior, sendo detectado em 10% das infecções 

identificadas como P. vivax
16. 

Tanto sua morfologia quanto a sua sensibilidade à cloroquina, torna-o de 

difícil distinção do P. vivax
19. A infecção por este parasita deve ser tratada com o 

regime normal de cloroquina como para malária vivax, mas não com primaquina, 
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pois não tem hipnozoítos. A experiência indica que P. malariae também é suscetível 

a amodiaquina, mefloquina e derivados de artemisinina. A sua susceptibilidade aos 

antifolatos antimaláricos como a sulfadoxina-pirimetamina é menos certa. A 

resistência do P. malariae aos antimaláricos não está bem caracterizada e infecção 

causada por esta espécie é considerada geralmente sensível à cloroquina. Apenas em 

um estudo, realizado no Sul de Sumatra na Indonésia, foi encontrada resistência à 

cloroquina na espécie em questão20. 

Globalmente, P. malariae tem variação sazonal oposta a de P. falciparum. A 

prevalência e/ou densidade do P. malariae é cada vez maior na época da seca em 

países como Sierra Leona21. 

As formas de P. malariae encontradas no sangue periférico são trofozoítos 

jovens e maduros, esquizontes e gametócitos. O esquizonte apresenta cromatina 

pouco segmentada e posição equatorial. O número de merozoítos no esquizonte é de 

6 a 12, com uma média de 8. O pigmento malárico é marrom-escuro, grosseiro e 

evidente8. 

O diagnóstico de infecção por P. malariae é rotineiramente feito pelo exame 

de gota espessa corada com Giemsa, mas atualmente a técnica de PCR está sendo 

utilizada em muitos laboratórios para confirmar diagnósticos e para separar as 

infecções mistas. Entretanto, a disponibilidade dessa técnica depende de 

equipamentos de custo elevado, o que dificulta sua utilização, principalmente em 

regiões afastadas de grandes centros de pesquisa. 

 

1.4 Controle da malária 

 

As atuais estratégias para o controle da malária são baseadas em duas grandes 

abordagens: prevenção e gerenciamento dos casos. A prevenção, através do controle 

vetorial, procura impedir que a população seja picada por mosquitos infectados, o 

que se consegue por meio do uso de telas e mosquiteiros impregnados com 

inseticidas de longa duração e pela aplicação intradomiciliar de inseticidas de ação 

residual.  O gerenciamento de casos objetiva reduzir a morbidade e mortalidade 
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causadas por malária, através do diagnostico rápido e o tratamento adequado. Esta 

estratégia proporciona benefícios, visto que o diagnóstico precoce propicia rapidez 

no tratamento, evitando que formas infectantes para os mosquitos apareçam na 

circulação periférica, bloqueando assim a transmissão2. 

O controle e eliminação da malária vêm sendo dificultados pelo surgimento 

de resistência dos parasitas aos medicamentos antimaláricos e dos mosquitos vetores 

aos inseticidas. Nesse contexto, o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra a 

doença é uma prioridade na saúde global22. Em conjunto com outros métodos de 

controle, a vacinação mantem a promessa de controlar e eventualmente erradicar a 

malária23. 

 

 

1.5 Diagnóstico da malária   

O método padrão-ouro para o diagnóstico da malária é a gota espessa corada 

por Giemsa24. Embora este método seja altamente sensível, a hemólise de eritrócitos 

durante a preparação de lâminas prejudica a correta identificação dos parasitas da 

malária. A morfologia não avaliada dos glóbulos vermelhos infectados e a forma 

alterada do parasita interferem no reconhecimento das espécies, muitas vezes 

levando a uma identificação errada de P. malariae como P. vivax. Como resultado, a 

prevalência e a distribuição de P. malariae, baseadas em gota espessa, podem ser 

subestimadas. A correta identificação de parasitas é de fundamental importância para 

desenvolver estratégias adequadas para o controle da malária em áreas endêmicas. 

Por estes motivos, métodos mais sensíveis e práticos de diagnóstico vêm sendo 

desenvolvidos. 

Diagnósticos aperfeiçoados são necessários para monitorar e medir as 

mudanças nas taxas de infecção, assegurar a qualidade dos medicamentos e 

inseticidas, e medir as características que orientam a escolha do tratamento. Estes 

testes de diagnóstico rápido (RDTs), estão baseados na detecção da Proteína Rica em 

Histidina 2 (HRP-2), Lactato Desidrogenase do parasita (pLDH) ou aldolase, por 

técnicas de imunocromatografia. Eles têm expandido o acesso ao diagnóstico da 
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malária além do alcance da microscopia, das instalações de saúde para comunidades 

mais periféricas. 

Novos Testes de Detecção de Infecção (IDTs) devem possuir um limite de 

detecção de uma ordem de grandeza menor do que o dos atuais RDTs, mantendo a 

acessibilidade e facilidade de utilização. Assim, teriam o potencial para detectar as 

infecções escondidas dos testes normalmente utilizados e desempenhariam um papel 

importante em ambientes de eliminação. O desenvolvimento de ferramentas 

implementáveis em campo, como sorologia e IDTs, que identifiquem hot spots, 

permitirá um direcionamento mais eficaz, com triagem intensiva, administração de 

medicamentos em massa e outras intervenções que visem focos residuais de 

transmissão. 

A detecção de anticorpos específicos é um indicador de infecção, embora não 

acuse necessariamente que o indivíduo esteja parasitado. Por outro lado, um teste 

sorológico negativo não exclui a infecção, pois os anticorpos nem sempre são 

detectados no início da malária. Indivíduos que residiram em áreas endêmicas e que 

contraíram malária por repetidas vezes, possuem níveis de anticorpos elevados, que 

podem perdurar por longos períodos de tempo, mesmo após a cura.  

Em relação aos testes para a pesquisa de anticorpos, pode-se citar a 

imunofluorescência indireta (IFI)25, o teste imunoenzimático (ELISA), com 

antígenos recombinantes26, 27, 28 ou extratos totais29, 30 e o Dot-ELISA31. Entre os 

antígenos recombinantes utilizados na pesquisa de anticorpos anti-Plasmodium, 

destaca-se a MSP1 (proteína de superfície do merozoíto1), que está presente em 

todas as espécies de Plasmodium
32, 33 e é uma das candidatas mais importantes para o 

desenvolvimento de uma vacina contra as formas eritrocíticas34. A MSP1 será 

discutida no item 1.7 em detalhes. Aqui abordaremos apenas as questões referentes 

ao seu uso em diagnóstico. 

Vários estudos foram realizados empregando a MSP119 de P. vivax 

(PvMSP119) e de P. falciparum (PfMSP119) demonstrando que é a parte mais 

imunogênica da molécula e que os anticorpos específicos estão associados com 

episódios recentes de malária35. A pesquisa de anticorpos IgG em pacientes primo-
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infectados por P. vivax pelo teste ELISA com PvMSP119 apresentou uma 

sensibilidade de 90,9% a 95,9%26, 27, 28. Em bancos de sangue, estudos recomendam o 

emprego do ELISA juntamente com uma entrevista do paciente, como método de 

triagem para malária em áreas não-endêmicas36. Os testes sorológicos apresentam 

boa sensibilidade em indivíduos imunes, sendo estes pacientes considerados como de 

risco, visto que podem estar pauciparasitados e assintomáticos37. 

A PCR apresenta alta sensibilidade e especificidade, além de vantagens no 

diagnóstico de malária mista. Sua utilização tem sido indicada em áreas endêmicas, 

para a detecção de assintomáticos e triagem de doadores de sangue36. O método de 

PCR em tempo real é também considerado muito sensível e específico, com limite de 

detecção de 0,1 parasitas por 50/μL de sangue. 

 

1.6 Aspectos gerais de vacinas antimaláricas 

A resistência do Plasmodium às drogas tem emergido, reduzindo a eficácia do 

tratamento convencional e muitas vezes contribuindo para a mortalidade por 

malária38. Portanto, as alternativas profiláticas, tais como vacinas eficazes, são 

urgentemente necessárias. 

Imunidade à malária é um processo multifatorial que envolve diversos 

componentes do sistema imunitário adaptativo. Anticorpos e mecanismos mediados 

por células T cooperam para criar resistência às formas pré- e eritrocíticas do 

parasita. Vários antígenos alvo foram descritos e estão sendo estudados para o 

desenvolvimento de uma vacina de subunidade recombinante. 

As proteínas expressas na superfície de merozoítos de Plasmodium são alvos 

promissores para o desenvolvimento de uma vacina antimalárica. A mais avançada 

vacina de subunidade contra a malária é a vacina RTS,S/AS01. O desenvolvimento 

de vacinas multi-espécie pode oferecer não só vantagens econômicas e de fabricação, 

mas também enormes benefícios para reduzir o risco de infecção por malária, 

episódios clínicos e malária grave causada por todas as espécies que infectam 

humanos. 
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As vacinas são geralmente classificadas em três abordagens: vacinas pré-

eritrocíticas visam prevenir a infecção em estágio sanguíneo, vacinas eritrocíticas 

têm como objetivo clarear a parasitemia e prevenir a doença clínica, e as vacinas de 

bloqueio de transmissão visam prevenir a infecção de mosquitos e interromper a 

transmissão da malária em populações. Há um crescente reconhecimento de que as 

vacinas que combinam múltiplos alvos e etapas serão necessárias para alcançar e 

manter a eliminação. 

RTS,S, uma vacina pré-eritrocítica para a prevenção da malária clínica por P. 

falciparum em crianças, é a primeira vacina a completar com êxito um ensaio clínico 

de fase III. A vacina foi recentemente aprovada pela Agência Europeia de 

Medicamentos. Os testes, realizados em crianças africanas, demonstraram uma 

eficácia da vacina para a malária clínica de 50% em crianças de 5-17 meses de idade, 

mas apenas 30% em crianças mais velhas, a população-alvo39. Enquanto RTS,S 

demonstra que uma vacina contra a malária é possível, um candidato ideal para 

apoiar os esforços de erradicação globais deverá ter uma eficácia superior40. 

Dos 25 projetos de vacina contra a malária em desenvolvimento no mundo, 

quatro estão em fase IIb ou III41,42. Todos, menos um candidato, tem como alvo P. 

falciparum sozinho, o que provavelmente não será suficiente, dada a crescente 

proporção de pacientes com P. vivax ou infecções mistas. Ainda, há três outras 

espécies a serem consideradas: P. malariae, P. ovale e P. knowlesi. 

 

1.7 A Proteína de Superfície do Merozoíto 1 

 

A superfície do merozoíto está revestida com a proteína de superfície do 

merozoíto 1 (MSP1), proteína que constitui 31% das proteínas ancoradas a 

glicosilfosfatidilinositol (GPI) em merozoítos de P. falciparum
43

. Pode ser 

encontrada no estágio sanguíneo das diversas espécies de Plasmodium
44

. MSP1 é 

uma proteína de alta massa molecular (entre 185 e 225 kDa) acessível ao sistema 

imune do hospedeiro, uma vez que permanece na superfície do merozoíto quando 

fica livre do eritrócito45. 
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MSP1 sofre um processamento proteolítico primário durante a ruptura dos 

esquizontes, quando os merozoítos são liberados do eritrócito infectado, e é clivada 

em quatro fragmentos distintos: MSP183, MSP130, MSP138 e MSP142. Este último 

fragmento de 42 kDa sofre um segundo processamento no momento da invasão de 

um novo eritrócito, dando origem à MSP133 e MSP119. O fragmento de 33 kDa 

correspondente à porção N-terminal (MSP133) é liberado imediatamente após a 

clivagem secundária, enquanto o fragmento de 19 kDa correspondente à porção C-

terminal (MSP119) permanece ligado à superfície do parasita através da âncora de 

GPI e dessa forma é carregado para o interior do eritrócito46, 44. 

Estudos têm demonstrado que os anticorpos anti-MSP142, anti-MSP133 e anti-

MSP119, podem ser detectados na maior parte das amostras de pacientes infectados 

com malária, indicando que a MSP1 é um dos antígenos imunodominantes que 

poderiam ser úteis no desenvolvimento de uma vacina contra malária ou para triagem 

soroepidemiológica47. Anticorpos monoclonais criados contra a MSP1 reconhecem 

especificamente todas as formas dos estágios eritrocíticos do parasita46,48. MSP1 

pode ser um alvo de respostas de células T citotóxicas devido à sua expressão em 

esquizontes do fígado49, 50.  

A proteína MSP119 está localizada na extremidade conservada C-terminal. 

Vários estudos têm demostrado que a MSP119 é altamente imunogênica tanto em 

infecções em animais como em humanos51, 52. Anticorpos contra MSP119 bloqueiam 

a invasão in vitro do parasita53. Co-imunização com MSP119 de P. falciparum e de P. 

vivax expressas em E. coli estimulou respostas de anticorpos específicos contra 

ambos os antígenos e a resposta humoral provocada durou até um ano após a 

imunização54. Proteção parcial foi detectada em macacos Saimiri boliviensis após 

imunização com PvMSP119 expressa em levedura55, 56. 

Embora o mecanismo exato de imunidade protetora induzida por MSP1 não 

seja completamente compreendido, anticorpos e células T CD4+ desempenham o 

papel predominante na proteção. Além disso, as citocinas do tipo Th1, especialmente 

IFN-γ, tem um papel crítico nas respostas de proteção contra a fase sanguínea dos 

parasitas da malária57. 

A sequência da MSP1 de P. malariae (PmMSP1) foi descrita em 201058 e 

codifica uma proteína de 1751 aminoácidos, com 19 aminoácidos de peptídeo sinal. 
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Através de sequenciamento e análises filogenéticas, também foi possível constatar 

que as sequências genéticas de MSP1 de P. malariae e P. ovale codificam proteínas 

com domínios conservados entre as espécies, entretanto não são variantes de outros 

plasmódios, mas verdadeiramente únicas dentro do gênero Plasmodium. 

Polimorfismos na PmMSP1 em diferentes isolados de diferentes regiões 

endêmicas têm sido encontrados59, 60. Mais recentemente nosso grupo analisou 60% 

do gene que codifica a MSP1 (principalmente as regiões supostamente polimórficas) 

de isolados de P. malariae e P. brasilianum de diferentes regiões geográficas e 

hospedeiros61. Exceto para o fragmento 4, todas as sequências obtidas foram 

diferentes da única sequência já publicada (MM1A), encontrada em um paciente de 

Camarões58. Como esperado, a região mais polimórfica foi encontrada no fragmento 

2, já conhecida por incluir repeats imperfeitos58. 

Atualmente estudos que envolvem o desenvolvimento de vacinas contra P. 

malariae têm sido negligenciados. A disponibilidade recente do genoma deste 

parasita deve agora contribuir para um incremento dessas pesquisas62. A inclusão de 

antígenos de P. malariae em uma vacina antimalárica requer um melhor 

entendimento da resposta imune conferida por esses antígenos em camundongos, 

assim como a antigenicidade dos mesmos em soros de pacientes de regiões 

endêmicas de malária. Ao que sabemos, esse é o primeiro trabalho que analisa as 

propriedades imunogênicas da PmMSP1 em modelo murino. 

 

1.8 Estudos de Imunogenicidade da MSP1 de P. falciparum e P. vivax 

 

A maioria dos estudos sobre vacinas de MSP1 tem como foco a região 

conservada C-terminal, tanto MSP142 como MSP119. Estudos demonstraram que 

anticorpos anti-MSP142, anti-MSP133 e anti-MSP119 podem ser detectados na maior 

parte das amostras de pacientes com malária, indicando que MSP1 é um antígeno 

imunodominante e pode ser útil no desenvolvimento de uma vacina contra malária 

ou em triagem soro-epidemiológica63, 64, 65. 

PfMSP142 expressa em E. coli e anticorpos anti-MSP142 produzidos em 

coelho inibiram significativamente a invasão de merozoítos, e camundongos 

imunizados passivamente com anticorpos IgG anti-MSP142 foram protegidos em 
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desafio com P.berghei/P. falciparum quimérico que expressa MSP119 de P. 

falciparum
66

. Co-imunização com MSP119 de P. falciparum e de P. vivax expressas 

em E. coli estimulou respostas de anticorpos específicos contra ambos os antígenos e 

a resposta humoral provocada durou até um ano após a imunização54. Ambas MSP142 

e MSP119 expressas em E. coli induziram respostas de anticorpos específicas, 

respostas de células T e altos níveis de IgG1, IL-4, IL-5 e IFN- γ51. MSP142 também 

foi testada em ensaios humanos. Um estudo fase I com PfMSP142 formulada com 

adjuvante AS02A (FMP1/AS02A) foi realizado nos EUA com 15 adultos. A vacina 

mostrou-se segura e sem efeitos adversos graves em todos os sujeitos. Um título 

elevado de anticorpos anti-MSP1 foi induzido nos soros de todos os sujeitos 

imunizados67. No entanto, um ensaio fase II realizado com 400 crianças quenianas 

indicou que FMP1/AS02A não é uma candidata promissora para uma vacina 

monovalente, pois apresentou uma eficácia de apenas 5,1%68. 

Uma região localizada na porção N-terminal de PfMSP1, conhecida como 

Bloco 2 é, de longe, a região mais polimórfica da molécula em P. falciparum, com 

centenas de sequências variantes conhecidas a partir de vários isolados de parasitas69, 

70. Vários estudos soro-epidemiológicos têm mostrado que anticorpos para o Bloco 2 

estão associados com um risco reduzido de episódios clínicos de malária71, 72, 73, 74. 

PfMSP1/Bloco2 formulada com Alum e fusionada com GST foi imunogênica em 

camundongos48. Uma construção sintética do Bloco 2 de PfMSP1 baseada em todas 

as variantes polimórficas encontradas em isolados naturais, combinada com o 

relativamente conservado Bloco 1 foi imunogênica em animais experimentais75. A 

imunização de macacos Aotus lemurinus griseimembra com a proteína do Bloco2 em 

fusão com GST induziu proteção contra a infecção pelo parasita em dois dos quatro 

animais imunizados76. 

PvMSP119 recombinante fusionada com dois epítopos T auxiliares de 

PvMSP133 foi testada em macacos Callithrix jacchus quanto à imunogenicidade77. A 

recombinante PvMSP119 também foi testada em combinação com PvDBPII em 

camundongos. A imunização com a combinação de PvDBPII/PvMSP119 formulada 

com o Montanide ISA 720 induziu respostas de anticorpos de elevado título contra 

ambos os antígenos78. 
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Recentemente, um estudo demostrou que a especificidade de anticorpos IgG 

para a proteína recombinante MSP119 é espécie-específica, não ocorrendo reatividade 

cruzada entre P. falciparum, P. vivax, P. malariae e P. ovale
79

. Isso indica que, na 

elaboração de uma vacina multivalente, a MSP1 de P. malariae também deve ser 

incluída como componente. Além disso, a PmMSP119 pode ser um bom antígeno 

para estudar a soroprevalência de P. malariae. Estudos realizados com indivíduos de 

área endêmica no norte do Brasil mostraram a presença de anticorpos no soro 

capazes de reconhecer MSP1 recombinante de P. vivax (PvMSP1)65, 35, e a existência 

de determinantes antigênicos específicos de PvMSP1 sendo reconhecidos por 

anticorpos de P. falciparum
80

. Em amostras desta mesma região, observou-se uma 

associação de proteção clínica devido a presença de anticorpos no soro contra 

PvMSP1, entretanto estes anticorpos eram somente contra a região N-terminal e não 

C-terminal, embora esta última porção seja mais imunogênica81. 

Embora a sequência da PmMSP1 já tenha sido descrita há algum tempo58 e 

polimorfismos nesta proteína já tenham sido encontrados em diferentes isolados de 

diferentes regiões endêmicas59, 60, 61, são raros os estudos que caracterizem a resposta 

de anticorpos contra essa proteína em isolados de campo. Em 2010, um estudo 

realizado com poucos isolados provenientes de humanos de origem geográfica 

desconhecida, avaliou a utilização de uma PmMSP119 recombinante como antígeno 

para ensaios sorológicos64. Esse estudo comparou os resultados de um teste ELISA 

comercial para detecção de anticorpos contra P. falciparum, P. vivax, P. malariae e 

P. ovale (embora contenha apenas antígenos recombinantes derivados de P. 

falciparum e P. vivax) com ELISAs in house que utilizavam também a MSP119 de P. 

malariae e P. ovale. Os resultados mostraram que apenas a proteína recombinante 

derivada da espécie infectante é capaz de detectar 100% das infecções. Esse mesmo 

estudo analisou a resposta de macacos experimentalmente infectados (com P. 

falciparum) contra a PmMSP119 recombinante e nenhuma reatividade foi 

observada64. Essa reatividade foi encontrada elevada (título de IgG ≥ 16,384) apenas 

em chimpanzés infectados experimentalmente com P. malariae
64. Entretanto, até o 

momento, não existe nenhum estudo sorológico realizado com macacos naturalmente 

infectados com P. brasilianum. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

  

Este trabalho teve por objetivo caracterizar a imunogenicidade de proteínas 

recombinantes da Proteína de Superfície do Merozoíto 1 de Plasmodium malariae 

(PmMSP1) em modelo BALB/c. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Construir os plasmídios recombinantes com 5 fragmentos da PmMSP1 

para expressão em E. coli; 

2.2.2 Estabelecer as condições de expressão das proteínas recombinantes em 

E. coli, expressar e purificar com Glutationa-Sepharose 4B; 

2.2.3 Caracterizar as proteínas recombinantes mediante eletroforese de 

proteínas e ensaios de western blot; 

2.2.4 Imunizar camundongos como modelo experimental com 5 proteínas 

recombinantes na presença de adjuvantes monofosforil lipídeo A e 

incompleto de Freund; 

2.2.5 Avaliar, mediante ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), a 

resposta imune humoral de tipo IgG total específica e as subclasses 

IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 induzida em camundongos após 

imunização com cada uma das proteínas recombinantes;  

2.2.6 Avaliar a resposta imune celular induzida em camundongos pela 

quantificação de citocinas utilizando citometria de fluxo e proliferação 

celular; 

2.2.7 Verificar o reconhecimento da proteína nativa em lâminas de parasitas 

de Plasmodium malariae, por imunofluorescência indireta, usando 

soros de camundongos imunizados com as proteínas recombinantes; 

2.2.8 Verificar o reconhecimento, por ELISA, das proteínas recombinantes 

F1, F2, F3, F4, PmMSP119, PvMSP119 e PfMSP119 por soros de 

indivíduos com malária causada por diferentes espécies de 

Plasmodium. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 Clonagem 

 

Os fragmentos de PmMSP1 foram obtidos a partir da amostra I11, isolada em 

2002 de paciente infectado em Iporanga, município situado em Região de Mata 

Atlântica do Estado de São Paulo, Brasil82. Cinco fragmentos foram selecionados por 

representarem regiões conservadas e polimórficas das extremidades N-terminal, C-

terminal e central da proteína61 (Figura 4).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Comparação de sequências de aminoácidos da MSP1 de 16 espécies de 
Plasmodium. A localização, o tamanho e a variabilidade de cada 
fragmento da PmMSP1 utilizado neste trabalho são representadas, assim 
como uma comparação com os blocos da PfMSP1. Modificado de 83, 61. 

 

As sequências dos primers e as condições de amplificação utilizadas foram 

descritas anteriormente61. Os produtos de PCR foram aplicados num gel de agarose a 

1% e os fragmentos foram purificados seguindo o procedimento para purificação do 

DNA de gel utilizando sílica “Glassmilk”
84. As bandas cortadas foram adicionadas a 

três volumes de NaI 6M e incubadas a 37°C até dissolver a agarose. Foram 

adicionados 5 µl de Glassmilk (100 mg/ml em 3 M NaI) e incubado por 5 minutos. 

Após centrifugação, o pellet branco foi lavado com 1 ml de “New Wash Buffer” (20 

mM Tris-HCl pH 7.5, 0,01 M de NaCl, 2 mM de EDTA, em 55% v/v de etanol). O 

pellet foi seco suavemente à temperatura ambiente e misturado em 20 µl de TE. Por 
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fim, foi centrifugado novamente e o sobrenadante contendo o fragmento purificado 

foi transferido para um novo tubo que foi armazenado a -20°C. Os fragmentos 

purificados foram ligados ao vetor pGEM®-T Easy (Promega) conforme instruções 

do fabricante. Inserto e plasmídeo foram incubados com a enzima T4 DNA ligase 

(Thermo Scientific) e 1 µl desta ligação foi usado para transformar 25 µl de células 

quimio-competentes (Escherichia coli, cepa DH10B) seguindo protocolo 

estabelecido85. As transformações foram espalhadas em placas pré-aquecidas de 

Ágar LB com ampicilina e incubadas a 37°C durante 12-16 horas.  

Os transformantes foram selecionados através do sistema Xgal/IPTG85. Foram 

selecionadas três colônias transformantes (brancas) de cada placa e crescidas em 

meio LB à 37°C por 16 horas com homogeneização até a saturação. O procedimento 

para a extração do DNA plasmidial foi realizado como descrito86. Posterior à 

incubação, as culturas crescidas foram transferidas para tubos tipo Eppendorf e 

centrifugadas a 12000 rpm durante 1 minuto. O sobrenadante foi descartado e o 

pellet foi ressuspendido em 200 µl de tampão 1 (Tris-HCl 0,1 M pH 8, glicose 1% e 

2 mM EDTA pH 8) e as bactérias foram lisadas por adição de 400 µl tampão 2 

(NaOH 0,2 M, SDS 1%). As proteínas e DNA genômico de E. coli foram 

precipitados com 300 µl de tampão 3 (acetato de potássio 3 M e ácido acético 5 M) e 

incubados por 5 minutos no gelo. Depois foi centrifugado a 12000 rpm durante 5 

minutos a 4°C. O sobrenadante foi transferido para um tubo novo e o material foi 

precipitado com 600 µl de isopropanol incubado por 10 minutos a temperatura 

ambiente, seguido de centrifugação a 12000 rpm durante 5 minutos a 4°C. O 

sedimento foi então lavado com etanol 70% e centrifugado por 2 minutos a 12000 

rpm. Por fim, o sobrenadante foi retirado e o material foi ressuspenso em 50 µl de TE 

suplementado com RNAse (10 µg/ml, Invitrogen). 

Após a extração, o DNA plasmidial foi digerido com a enzima de restrição EcoRI 

(Thermo Scientific) para liberação do inserto. Os produtos da digestão foram 

analisados em gel de agarose a 1% com tampão TAE 1X (90 volts por 60 minutos), 

utilizando DNA Loading Dye (Fermentas) e com brometo de etídio e observado em 

luz ultravioleta. O inserto foi cortado com EcoRI e purificado do gel como descrito 



36 

 

 

 

acima para clonagem no vetor pGEX-3Y (pGEX-3X modificado pela eliminação por 

fill-in do sítio BamHI) previamente cortado também com EcoRI. Inserto e vetor 

foram ligados e os transformantes foram selecionados como descrito acima. Os 

plasmídeos que continham o inserto do tamanho previsto foram selecionados para o 

sequenciamento. A reação de sequenciamento foi realizada através do ABI Genetic 

Analyzer 3550 (ABI, USA) com o kit Big Dye Terminator v3.0 Cycle Sequencing 

Kit, para a confirmação da presença dos fragmentos de interesse que foram 

submetidos à clonagem e confirmação da fase de leitura, permitindo realizar com 

segurança a expressão das proteínas de fusão. 

 

3.2 Expressão e purificação das proteínas recombinantes de PmMSP1 

 

A transformação das células competentes de E. coli (cepa BL21 (DE3)) com o 

plasmídeo recombinante pGEX–3Y+inserto (F1, F2, F3, F4 e PmMSP119), foi 

realizada conforme protocolo estabelecido85. As células competentes transformadas 

foram crescidas em meio LB por 10 minutos a 37°C, plaqueadas em meio LB-Ágar-

amp com cloranfenicol e crescidas por 16 horas à 37°C. As colônias de E. coli (BL21 

(DE3)) transformadas com o plasmídeo recombinante (pGEX–3Y+ inserto) foram 

repicadas em 5 mL do meio LB-Glucose 2% (+Amp,+ Cloranfenicol) e crescidas à 

37°C com homogeneização constante por aproximadamente 16 horas. Um volume de 

1 ml deste préinóculo foi adicionado em 100 mL de meio LB (+Amp,+ 

Cloranfenicol). As culturas de bactérias contendo o plasmídeo recombinante foram 

crescidas até atingir uma DO600 de 0,6. A expressão das proteínas recombinantes 

fusionadas à GST (Glutationa-S- Transferase) foi induzida com a adição de 0,3 mM 

de IPTG (isopropyl-d-thiogalactopyranoside) à cultura de bactérias contendo o 

plasmídeo recombinante foi incubada a 37°C em agitação constante durante 3 horas. 

As bactérias foram centrifugadas e ressuspendidas com PBS contendo 1% de Triton 

X-100, incubadas por 5 minutos com 20 μl de lisozima (0,1 mg/ml), após foram 

sonicadas por 3 minutos (potência 10%, com pulsos de On de 30 segundos e pulsos 

de OFF de 30 segundos) e centrifugadas por 30 minutos à 4°C. Os fragmentos foram 
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purificados do sobrenadante que foi incubado com a resina glutationa sefarose 4B 

(GE Healthcare), à temperatura ambiente por 1 hora e depois foram realizadas três 

lavagens da resina com PBS 1%. Posteriormente foi utilizada a solução de eluição 

(Glutationa 10 mM, 50 mM Tris-HCl, pH 8.0). O vetor pGEX-3Y sem inserto foi 

utilizado para produzir a proteína GST. A quantificação das proteínas foi feita pelo 

método de Bradford com curva de padronização usando BSA87. 

 

3.3 Western Blot 

 

As proteínas foram resolvidas por eletroforese SDS-PAGE a 12% e 

transferidas para membranas de nitrocelulose (Hybond-C, GE Healthcare). As 

membranas foram bloqueadas durante 1 hora em temperatura ambiente com 5% de 

leite desnatado em PBS-Tween 0,1% (PBS-T). Após 4 lavagens com PBS-T, as 

membranas foram incubadas em temperatura ambiente com um pool de plasmas de 

pacientes PCR positivos para P. malariae ou um pool de plasmas de indivíduos 

saudáveis, 1:500 em PBS-T + leite 1%. Após cinco lavagens com PBS-T, a 

membrana foi incubada com anticorpo de carneiro anti-IgG de humanos conjugado à 

peroxidase de raiz forte (KPL) diluído em 1: 4000. Esta incubação foi realizada por 1 

hora em leve agitação. A membrana foi, então, lavada 5 vezes com PBS-T, e 

revelada por quimioluminescência (kit Western Pico Super Signal, Pierce/Thermo 

Scientific) e as imagens foram capturadas com fotodocumentador Image Quant 3000 

(GE). 

 

3.4 Animais e amostras de soros humanos 

 

Os camundongos utilizados neste estudo foram fornecidos pelo Biotério do 

Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas. Todos os 

procedimentos foram submetidos ao Comitê de Ética do Instituto de Medicina 

Tropical e foram aprovados sob o número de registro da Comissão de Ética no Uso 
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de Animais (CEUA) (CPE-IMT/000304A) (Anexo A). Todos os animais imunizados 

possuíam idade de 1 a 3 meses e foram mantidos em condições nutricionais, 

ambientais e higiênicas controladas pelo biotério do Departamento de Parasitologia. 

 As amostras de soros de indivíduos saudáveis e as pertencentes a indivíduos 

com doenças não relacionadas foram obtidas da soroteca do Laboratório de 

Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. As 

amostras de soros de indivíduos com malária foram obtidas do Biorrepositório de 

Amostras de Plasma, do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo (Of.CEPSH 20/2015 e Parecer no. 

1.003.485) (Anexos B e C).  

 

3.5 Esquema de imunização dos camundongos 

 

Para realizar o estudo de imunização, foram utilizados quatro camundongos 

BALB/c fêmeas em cada um dos seis grupos experimentais: um grupo para cada das 

cinco proteínas recombinantes (F1, F2, F3, F4 e PmMSP119) e um para o controle 

imunizado com GST.  Os camundongos receberam três doses por via intraperitoneal 

com intervalos de 14 dias usando a mesma quantidade de antígeno (Figura 5). Cada 

dose consistiu de um volume final de 100 µl, com 25 µg da proteína de fusão em 

emulsão com adjuvante incompleto de Freund (Sigma) e 500 ng de monofosforil 

lipídeo A (MPLA) (Avanti). 
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Figura 5 – Esquema de imunização. Representação esquemática das coletas de 
sangue, imunizações e ensaios realizados. As amostras de sangue 
foram coletadas antes de cada imunização. No 70º dia, os animais 
foram sacrificados e os baços retirados para os ensaios de CBA e 
linfoproliferação. 

 

3.6 Extração de soro sanguíneo de camundongos 

 

As coletas de sangue foram realizadas por punção na artéria submandibular dos 

animais imunizados. Foram realizadas coletas de sangue antes da primeira 

imunização e no 14º, 28º, 45º e 70º dia após a primeira imunização (Figura 5). O 

sangue foi incubado a 37°C durante 1 h e a 4°C durante 1h, depois centrifugado a 

12000 rpm durante 10 minutos a 4°C. O soro foi retirado e estocado a -20°C. 

 

3.7 Determinação do título de anticorpos IgG 

 

A presença de anticorpos nos soros dos animais imunizados foi determinada 

por ELISA. As placas de ELISA Medium Binding (Jet Biofil) de 96 poços foram 

sensibilizadas com 50 μL/poço da proteína recombinante (dissolvida em solução 

Na2CO3 0,16%, NaHCO3 0,29%, pH= 9,6), a uma concentração de 250 ng/mL, 

durante 16 h a 4 °C, em câmara úmida. Após 3 lavagens com solução de PBS-Tween 

20 a 0.05 % (PBS-T), as placas foram bloqueadas com 200 μL/poço com solução de 

bloqueio (leite desnatado a 5% em PBS-T) durante 1 h a 37 °C, para impedir ligações 
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inespecíficas. As placas foram então lavadas 3 vezes com PBS-T e foram 

adicionados 100 μL/poço das diluições seriadas dos soros (diluições 1:2 partindo de 

uma diluição inicial de 1:200, preparadas em solução de bloqueio). As placas foram 

incubadas 2 h a 37°C, lavadas 4 vezes com PBS-T e 50 μL/poço foram adicionados 

do anticorpo anti-IgG murino conjugado a peroxidase (KPL), preparado em solução 

de bloqueio em diluição 1:5000. Após incubação por 1 h a 37 °C, foram realizadas 4 

lavagens com PBS-T, foi adicionado 50 μL/poço de TMB Microwell peroxidase 

substrate system (3',3',5,5'-tetrametilbenzidina (TMB) e H2O2) (KPL) e as placas 

foram incubadas entre 10 e 20 minutos a temperatura ambiente. A reação foi parada 

com adição de 50 μL/poço da solução de HCl a 1 M. A absorbância foi determinada 

a 450 nm em leitor de placas. A absorbância dos soros foi retificada subtraindo a 

absorbância obtida para os mesmos soros usando como antígeno no ELISA a GST. 

Os títulos foram definidos como a diluição máxima para a qual os valores de 

absorbância correspondentes a diluições do soro foram maiores que a média da 

absorbância, obtida para os soros préimune, acrescentada com duas vezes o desvio 

padrão. 

 

3.8 ELISA de Afinidade  

 

 A afinidade dos anticorpos foi avaliada por ELISA através da eluição com 

tiocianato de amônio88. O procedimento foi similar ao descrito no ELISA padrão 

com a inclusão de um passo extra. Após a incubação com os pools dos soros (1: 

25.600), as placas foram lavadas e foi adicionado tiocianato de amônio diluído em 

PBS em todos os poços, em duplicata, em concentrações crescentes de 0 até 8M. As 

placas foram deixadas por 15 minutos a temperatura ambiente. Após lavagem, o 

ensaio foi continuado como o ensaio de ELISA padrão descrito anteriormente. Foi 

determinada a concentração de tiocianato de amônio necessária para dissociar 50% 

dos anticorpos ligados. A porcentagem de ligação foi calculada como segue: DO492 

em presença de tiocianato de amônio X 100/DO492 na ausência de tiocianato de 

amônio. 
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3.9 Detecção de subclasses IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 

 

 A presença das subclasses de IgG no soro dos animais imunizados foi 

determinada por ELISA, como descrito anteriormente, com a seguinte modificação, 

após a incubação das placas com a diluição 1/1200 dos soros: para detectar a 

subclasse IgG1 foi utilizado anticorpo anti-IgG1 de camundongo (específico para a 

cadeia γ1) conjugado a peroxidase, em uma diluição 1:5000 (BETHYL); para 

detectar a subclasse IgG2a foi utilizado anticorpo anti-IgG2a de camundongo 

(específico para a cadeia γ2a) conjugado a peroxidase, em uma diluição 1:5000 

(BETHYL), para detectar a subclasse IgG2b foi utilizado anticorpo anti-IgG2b de 

camundongo (específico para a cadeia γ2b) conjugado a peroxidase, em uma diluição 

1:5000 (BETHYL) e para detectar a subclasse IgG3 foi utilizado anticorpo anti-IgG3 

de camundongo (específico para a cadeia γ3) conjugado a peroxidase, em uma 

diluição 1:5000 (BETHYL). Os valores das DOs dos soros contra as proteínas de 

fusão foram corrigidos subtraindo os valores das DOs dos poços sensibilizados com 

GST. 

 

3.10 Imunofluorescência 

 

Os ensaios de imunofluorescência indireta (IFA) foram realizados utilizando 

lâminas multispot de P. brasilianum, isolado da infecção de macacos Aotus 

vociferans com P. brasilianum Peru I em 1983 (cedidas gentilmente pelo Dr. 

William E. Collins do CDC/Atlanta, GA, USA) juntamente com os soros dos animais 

imunizados com as diferentes proteínas recombinantes. Cada análise foi feita em 

separado para cada grupo de animal imunizado. As lâminas foram fixadas com 

acetona por 1 minuto, lavadas 3 vezes com PBS e bloqueadas com leite. Depois 

foram incubadas com diluições 1/200 em PBS dos pools de soros dos camundongos 

imunizados coletados 70 dias após a primeira dose, anticorpo primário, por 1 hora a 

37°C em câmara úmida. Depois de lavar novamente com PBS, seguido de incubação 

com o anticorpo secundário, anti-mouseIgG marcado com Alexa Flour 488, a uma 
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diluição 1/500 e 40 ug/mL de 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) (Sigma), por 30 

minutos, as lâminas foram visualizadas em microscópio de fluorescência. 

 

3.11 Cultivo de células e estimulação com a proteína recombinante  

 

Para o cultivo de esplenócitos e estimulação com a proteína recombinante 

foram utilizados os 4 animais de cada grupo, 70 dias após a primeira imunização. As 

células de baço foram retiradas para a determinação da resposta imune celular 

(Figura 5). As células foram obtidas em condições assépticas e os eritrócitos foram 

lisados por incubação com uma solução de lise 1,5 M de NH4Cl, 100 mM KHCO3, 

10mM EDTA-2Na pH 7,2. As células foram lavadas 2 vezes com PBS-soro fetal 

bovino a 2% e foram ressuspendidas em meio RPMI-1640 (Sigma) suplementado 

com penicilina a 100 U/mL, estreptomicina a 100 μg/mL, glutamina a 2 mM, β-

mercaptoetanol e soro fetal bovino a 5%. Finalmente, foram cultivadas 2x105 

células/poço em placas de 48 poços (Costar) e estimuladas com a proteína 

recombinante correspondente a concentração de 20 μg/mL. Células cultivadas nas 

mesmas condições sem estimulação foram utilizadas como controle negativo. As 

estimulações foram realizadas em duplicata. Após 72 h de incubação a 37°C e CO2 a 

5%, os sobrenadantes foram coletados e estocados a -80 °C.  

 

3.12 Detecção de citocinas por citometria de fluxo 

 

Amostras do sobrenadante do ensaio de estimulação com as proteínas 

recombinantes foram testadas em relação aos níveis de interleucinas presentes no 

sobrenadante. Para a análise das citocinas foi utilizado o kit comercial Cytometric 

Bead Array Th1, Th2 e Th17 (CBA BD Biosciences) e o ensaio foi realizado de 

acordo com as instruções do fabricante. Após o preparo, as amostras foram 

analisadas no citômetro de fluxo (LSR Fortessa BD). Os dados foram coletados em 

software BD FACS DIVA e analisados pelo software FCAP Array V 3.0.  
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Para a quantificação de citocinas no soro coletado aos 70 dias foi usado o kit 

comercial Cytometric Bead Array Mouse Inflammation (CBA BD Biosciences). 

 

3.13 Ensaio de proliferação celular 

 

 Os esplenócitos foram plaqueados em placas (Costar) de 48 poços (2x105 

células/poço) e incubados com 100 ng de carboxifluoresceína succinimidil ester 

(CFSE), protegidos da luz e estimulados com 20 µg/mL das proteínas usadas nas 

imunizações (F1, F2, F3, F4, PmMSP119 e GST). Concanavalina A (Sigma, USA) foi 

utilizada como controle positivo de estimulação. O estado de proliferação celular foi 

estimado às 72 horas por leitura da fluorescência emitida pela CFSE. Brevemente, 

foram analisadas 1x106 células de cada amostra do ensaio, as quais foram lavadas 

duas vezes com PBS 1X e ressuspendidas em 500 μl do mesmo tampão, para 

prosseguir as leituras por citometria de fluxo, no equipamento Guavacytometer 

(General Electric). 

 

3.14 Avaliação preliminar do reconhecimento das proteínas recombinantes  

 

 A presença de anticorpos IgG que reconhecem as proteínas recombinantes 

F1, F2, F3, F4, PmMSP119, assim como PvMSP119 e PfMSP119, em soros de 

indivíduos infectados com diferentes espécies de Plasmodium foi determinada por 

ELISA. PvMSP119 (isolado Belém) e PfMSP119 (cepa S-20) foram anteriormente 

produzidas e gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Gerhard Wunderlich89, 90. Foram 

utilizados soros de pacientes positivos para P. malariae infectados em área de Mata 

Atlântica do Estado de São Paulo (I11, I16 e I65), positivo para P. vivax infectados 

em área de Mata Atlântica do Estado de São Paulo (PPP144) ou positivo para P. 

falciparum infectado em Moçambique (SUCEN 08/16). As placas de ELISA 

Medium Binding (Jet Biofil) de 96 poços foram sensibilizadas com 50 μL/poço da 

proteína recombinante (dissolvida em solução Na2CO3 0,16%, NaHCO3 0,29%, pH= 

9,6), a uma concentração de 250 ng/mL, durante 16 h a 4 °C, em câmara úmida. 
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Após 3 lavagens com solução de PBS-Tween 20 a 0.05 % (PBS-T), as placas foram 

bloqueadas com 200 μL/poço com solução de bloqueio (leite desnatado a 5% em 

PBS-T) durante 1 h a 37 °C, para impedir ligações inespecíficas. As placas foram 

então lavadas 3 vezes com PBS-T e foram adicionados 100 μL/poço das diluições 

seriadas dos soros (diluições 1:2 partindo de uma diluição inicial de 1:200, 

preparadas em solução de bloqueio). As placas foram incubadas 2 h a 37°C, lavadas 

4 vezes com PBS-T e 50 μL/poço foram adicionados do anticorpo anti-IgG humano 

conjugado a peroxidase (KPL), preparado em solução de bloqueio em diluição 

1:5000. Após incubação por 1 h a 37 °C, foram realizadas 4 lavagens com PBS-T, foi 

adicionado 50 μL/poço de TMB Microwell peroxidase substrate system e as placas 

foram incubadas entre 20 e 40 minutos a temperatura ambiente. A reação foi parada 

com adição de 50 μL/poço da solução de HCl a 1 M. A absorbância foi determinada 

a 450 nm em leitor de placas. A proteína GST foi usada como controle para 

determinar o background de união não específica com IgG humana. Portanto, os 

valores das DOs dos soros de pacientes contra as proteínas de fusão foram corrigidos 

subtraindo os valores das DOs dos poços somente com GST. 

 A reatividade da PmMSP119 foi avaliada com 16 soros de pacientes 

diagnosticados com P. malariae. O valor do cutoff foi determinado pela média mais 

três vezes o desvio padrão de 15 soros de indivíduos saudáveis. A especificidade da 

reação foi determinada com amostras de soros de pacientes diagnosticados com as 

seguintes doenças não relacionadas: esquistossomose (n=3), leishmaniose visceral 

(n=5), doença de Chagas (n=5), toxoplasmose (n=2), artrite reumatoide (n=2), lúpus 

(n=4). Os soros foram diluídos 1/200. 

 

3.15 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada mediante o programa GraphPad Prism 

versão 5.0 para Windows (GraphPad Software, USA). Para a comparação dos títulos 

de anticorpos de mais de dois grupos em um mesmo tempo de amostragem, foi 

utilizada a análise de variância (ANOVA) de classificação simples e as comparações 
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múltiplas a posteriori entre as médias dos grupos foram realizadas com um teste de 

Tukey. Para determinar as diferenças entre os tempos de amostragem foi utilizado 

ANOVA de classificação dupla, seguido de um teste de Bonferroni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Clonagem dos fragmentos, expressão e purificação das proteínas 

recombinantes 

 

Os fragmentos de diferentes regiões do gene msp1 de P. malariae foram 

amplificados por PCR a partir do DNA genômico do isolado I11. Os fragmentos 

purificados foram clonados em vetor pGEM-T Easy, sequenciados e posteriormente 

clonados em vetor de expressão pGEX-3Y em sítio de EcoRI. Entretanto, como a 

amostra I11 é um isolado de campo que não apresenta uma população clonal, novas 

sequências foram obtidas para os fragmentos F2 (duas substituições de nucleotídeos 

mais uma deleção de 57 nucleotídeos em relação à sequência GenBank #KR072220), 

F3 (substituição em 2 nucleotídeos que conferem substituição de um aminoácido em 

relação à sequência GenBank #KR072263), F4 (substituição em 2 nucleotídeos que 

conferem substituição de dois aminoácidos em relação à sequência GenBank 

#KR072248) e PmMSP119 (substituição em 3 nucleotídeos que conferem 

substituição de três aminoácidos em relação à sequência GenBank #KR072233). A 

sequência obtida para o fragmento F1 foi aquela já descrita61 (GenBank 

#KR072279). As novas sequências foram depositadas em GenBank (F2, 

#KY189271; F3, #KY189272; F4, #KY189273; PmMSP119, #KY189274). Os 

tamanhos dos fragmentos obtidos e respectivas porcentagens de identidade com as 

proteínas PvMSP1 e PfMSP1 são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Características dos fragmentos utilizados neste estudo. 

Fragmento Tamanho 
(pb) 

Número de 
aminoácidos 

% de identidade 
com PvMSP1 

% de identidade 
com PfMSP1 

F1 532 177 38 47 

F2 618 206 34 28 

F3 679 226 49 59 

F4 442 147 54 59 

PmMSP119 267 89 57 45 
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Com os clones em pGEX-3Y foram realizados testes de expressão piloto em 

pequena escala para estabelecer condições de expressão ótimas. Essas foram 

definidas por crescimento celular em meio de Luria-Bertani, e indução a 37°C com 

IPTG 0,3 mM durante 3 h. Este protocolo resultou na expressão de nível elevado das 

proteínas recombinantes F1, F2, F3, PmMSP119, mas não para F4. As proteínas 

recombinantes foram obtidas na fração solúvel, fusionadas a glutathione S-

transferase (GST) em sua extremidade N-terminal, mostrando massas moleculares 

aproximadas de 49 kDa para o F1, 62 kDa para o F2 (maior do que o esperado, 49 

kDa), 60 kDa para o F3, 48 kDa para o F4 e 38 kDa para o PmMSP119 no SDS-

PAGE 12%, como mostra a Figura 6. O vetor sem inserto foi utilizado para produzir 

a proteína GST, que migrou com uma massa de 26 kDa. Bandas menores, produtos 

de degradação e proteínas truncadas também foram observadas, sobretudo na 

purificação da proteína F4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Análise das proteínas recombinantes de PmMSP1 purificadas. As 
proteínas recombinantes foram submetidas à eletroforese SDS-PAGE a 
12% e coradas com Coomassie Azul. a: Padrão de massa molecular 
(kDa), b: F1, c: F2, d: F3, e: F4, f: PmMSP119 e g: GST. 
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4.2 Avaliação da resposta imune humoral em camundongos imunizados 

 

4.2.1 Avaliação do nível de anticorpos IgG 

 

A resposta de anticorpos IgG total no 14º, 28º, 45º e 70º após a primeira 

imunização dos camundongos BALB\c foi analisada por ELISA em relação às 

proteínas recombinantes usadas como antígenos (utilizando GST como controle), 

com a finalidade de definir as regiões dentro de MSP1 com potencial como epítopos 

de células B. Como apresentado na figura 7, altos níveis de anticorpos foram 

detectados. As quantidades de IgG específicas vão aumentando ligeiramente desde o 

14º até o 45º dia e se mantêm constantes até o 70º dia. No 14º dia após a primeira 

imunização, a proteína mais imunogênica foi a F2, apresentando diferenças 

significativas com F1, F3 e GST (p<0.0001). F4 apresentou diferenças significativas 

com F1 e F3 (p<0.05) e GST (p<0.001). PmMSP119 também se diferenciou do grupo 

controle GST (p<0.05) (Figura 7A). No 28º após a primeira imunização, depois da 

segunda dose, a proteína mais imunogênica foi F1, apresentando diferenças 

significativas com F2 (p<0.05), F3 (p<0.001) e GST (p<0.0001). PmMSP119 também 

se diferenciou do grupo controle GST (p<0.05) no 28º após primeira imunização 

(Figura 7B). No 45º dia após a primeira imunização, nenhuma das proteínas 

apresentou diferenças significativas entre elas, nem com o grupo controle (Figura 

7C). No 70º dia após a primeira imunização, o grupo PmMSP119 apresentou 

diferença com o grupo controle GST (p<0.05) (Figura 7D). 

Em uma análise por proteína recombinante observamos que no grupo 

imunizado com F1 há diferenças significativas entre a primeira dose, avaliada no 14º 

dia após a primeira imunização, com a segunda (28º), com a terceira (45º), assim 

como ao 70º dia (p<0.05) (Figura 8A). No caso do F2, as diferenças significativas 

apresentadas foram entre o 14º com 45º e 70º dia após a primeira imunização 

(p<0.05) (Figura 8B). No caso do F3, existem diferenças entre o 14º com 45º 

(p<0.05) e com 70º dia após a primeira imunização (p<0.001), assim como entre 28º 

com 45º e 70º (p<0.05) (Figura 8C). Entre as coletas do F4 não existem diferenças 
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(Figura 8D). Em PmMSP119, as diferenças são entre 14º com 45º e 70º dia após a 

primeira imunização (p<0.001) (Figura 8E). O grupo controle GST tem outro 

comportamento, com diferenças entre 14º e 70º, assim como 28º com 70º após a 

primeira imunização (p<0.001) (Figura 8F).  

A                                                                                      B 

C                                                                                        D 

 
Figura 7 - Resposta imune de anticorpos IgG nos camundongos imunizados com as 

proteínas recombinantes produzidas em E. coli. Grupos de quatro 
camundongos BALB/c foram imunizados por via intraperitoneal com 25 
µg das proteínas recombinantes indicadas emulsionadas em adjuvante 
incompleto de Freund mais MPLA. Os títulos de anticorpos foram 
detectados por ELISA no 14º (A), 28º (B), 45º (C) e 70º (D) após a 
primeira imunização. Os resultados são expressos por média geométrica ± 
desvio padrão. * (p<0.05), ** (p<0.001) e *** (p<0.0001). 
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Figura 8 - Análise da resposta imune de anticorpos IgG em cada coleta, nos 
camundongos imunizados com as proteínas recombinantes F1 (A), F2 
(B), F3 (C), F4 (D), PmMSP119 (E) e GST (F). Os títulos de anticorpos 
foram detectados por ELISA no 14º, 28º, 45º e 70º dias após a primeira 
imunização. Os resultados são expressos por média geométrica ± desvio 
padrão. * (p<0.05), ** (p<0.001) e *** (p<0.0001). 

 

O grupo controle imunizado com GST apresentou anticorpos específicos 

contra essa proteína visto que a GST também é um imunógeno. No decorrer da 

imunização, os títulos de anticorpos mostraram que as respostas foram potenciadas 

depois da segunda imunização no caso do F1 (Figura 8A) e depois de terceira 

imunização no caso de F2, F3 e PmMSP119 (Figuras 8B, 8C e 8E). Os títulos de 

anticorpos específicos foram mantidos até o final do experimento. 

 

4.2.2 Determinação da afinidade dos soros 

 

Os soros obtidos foram utilizados para determinar a afinidade deles pelas 

proteínas recombinantes correspondentes.  Esses anticorpos induzidos depois da 

imunização com as proteínas recombinantes F1, F2, F3 e F4 apresentaram afinidades 

similares, visto que as concentrações de tiocianato de amônio necessárias para 

A                                                          B                                                         C 

D                                                          E                                                         F 
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dissociar 50% dos anticorpos foram semelhantes (1,279 M, 1,087 M, 1,216 M e 

1,391 M, respectivamente). No entanto, para PmMSP119 a afinidade observada foi 

bem maior (2,096 M) (Figura 9).  

 

 

 

Figura 9 - Determinação da afinidade dos anticorpos IgG específicos anti-F1, anti-
F2, anti-F3, anti-F4, anti-PmMSP119; baseada no método de eluição com 
tiocianato de amônio. O pool de soros dos 4 camundongos BALB/c 
imunizados intraperitonealmente com as proteínas recombinantes 
correspondentes foram avaliados em presença de concentrações de 
tiocianato de amônio crescentes. Os resultados são expressos como a 
média das duplicatas. 

 

 

4.2.3 Avaliação da distribuição das subclasses de IgG 

 

A prevalência de cada subclasse de IgG de anticorpos contra as proteínas 

recombinantes F1, F2, F3, F4, PmMSP119 e no grupo controle GST, foi analisada nos 

soros dos animais imunizados, no 45º dia após a primeira imunização (Figura 10). 

Quando os níveis de subclasses de IgG foram comparadas entre os grupos 



53 

 

 

 

imunizados com cada proteína recombinante não foram observadas diferenças entre 

os grupos. Em todos os grupos, as 4 subclasses de anticorpos foram detectadas e o 

padrão de subclasses de IgG foi similar, IgG1=IgG2a=IgG2b e estas três subclasses 

apresentaram diferenças significativas com IgG3, no caso de F1, F2, F4 e PmMSP119 

(p< 0,0001) (Figuras 10A, 10B, 10D e 10E). No caso do grupo imunizado com F3, 

foram encontradas diferenças significativas entre as IgG1 e IgG2a com IgG3 (p = 

0,0018) (Figura 10C). No grupo controle, imunizado com GST, os níveis de 

subclasses foram mais baixos, e só IgG1 apresentou diferenças significativas com 

IgG3 (p<0.05) (Figura 10F). 

 

 

Figura 10 - Análise das subclasses de IgG específicas para F1 (A), F2 (B), F3 (C), 
F4 (D), PmMSP119 (E) e GST (F), nos diferentes grupos de 
camundongos imunizados com os fragmentos proteicos no 45º dia após a 
primeira imunização, a uma diluição 1:1200. Os níveis das subclasses 
IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 nos soros dos animais foram medidos por 
ELISA.Os resultados são expressos por média geométrica ± desvio 
padrão. * (p<0.05), ** (p<0.001) e *** (p<0.0001). 

 

A                                                          B                                                         C 
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4.2.4 Anticorpos gerados na imunização com as proteínas recombinantes 

reconheceram esquizontes em lâminas de P. brasilianum 

 

Os soros dos animais imunizados foram analisados em ensaios de 

imunofluorescência utilizando lâminas de P. brasilianum. Os anticorpos específicos 

anti-MSP1 gerados com as imunizações com F1, F2, F3, F4 e PmMSP119 se unem a 

epítopos expostos na superfície dos parasitas, reconhecendo a proteína nativa (Figura 

11A-11E), não sendo o caso dos anticorpos gerados com a imunização com GST, 

onde não foi observada reatividade (Figura 11F). 



55 

 

 

 

 

          Branco                DAPI            Alexa Flour 488      Combinado 

A  
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Figura 11 - Imunização com as proteínas recombinantes induz anticorpos capazes de reconhecer a 
proteína nativa em P. brasilianum. Pool dos soros (70º dia) dos animais imunizados 
com F1 (A), F2 (B), F3 (C), F4 (D), PmMSP119 (E) e GST (F), avaliados por IFA 
usando laminas de P. brasilianum com esquizontes, e anti-mouse IgG marcado com 
Alexa Flour 488. O núcleo dos parasitas foi marcado com DAPI. 



56 

 

 

 

4.3 Avaliação da resposta imune celular em camundongos imunizados 

 

4.3.1 Ensaio de proliferação 

 

A proliferação dos linfócitos estimulados com cada antígeno foi determinada 

por citometria de fluxo, usando como indicador de proliferação o composto CFSE. O 

CFSE é um composto fluorescente, que é internalizado pelas células. À medida que 

estas se dividem, o composto é transferido às células filhas em concentrações 

menores, de tal forma que a fluorescência por célula vai diminuindo de geração em 

geração. Os resultados da linfoproliferação são apresentados na figura 12. A 

estimulação com concanavalina A foi utilizada para evidenciar a viabilidade das 

células usadas neste experimento (controle positivo). Uma alta porcentagem de 

proliferação foi obtida com concanavalina A. Na porcentagem de proliferação das 

células dos grupos F2, F3 e PmMSP119, observa-se uma queda progressiva no valor 

de fluorescência registrado ao longo das 72 horas avaliadas, indicando uma divisão 

celular em andamento, contrastando com o observado nos padrões de fluorescência 

dos linfócitos dos grupos controle GST, F1 e F4 (Figura 12A). 

 

4.3.2 Perfis de citocinas em camundongos imunizados 

 

 Após o estímulo antigênico, os níveis de citocinas secretadas nos 

sobrenadantes de cultura dos esplenócitos foram determinados por CBA (Figura 13). 

Os níveis de citocinas Th1/Th2 detectados não apresentaram diferenças significativas 

quando comparados entre os grupos, mas se observa que o nível da citocina IL-4 nos 

grupos F1 e PmMSP119 é maior que nos demais grupos. Devido aos baixos níveis de 

citocinas IFN-γ, IL-2, IL-6, IL-10 e TNF-α encontrados na maioria dos animais, 

esses resultados não são representativos. 
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Figura 12 - Análise por citometria de fluxo da linfoproliferação. Os esplenócitos dos 
camundongos BALB/c imunizados foram estimulados com 20 µg/ml de 
cada proteína recombinante usado nas imunizações. As células foram 
estimuladas por 72 horas e a leitura da fluorescência emitida pela CFSE 
foi realizada no citômetro de fluxo. A. Resultado representativo das 
análises no FACS para F1 (a), F2 (b), F3 (c), F4 (d), PmMSP119 (e), GST 
(f) e concanavalina A (g). B. Dados das medições em triplicata, 
estatisticamente transformados. 

 

 

B 

CFSE (GRN-HLog) CFSE (GRN-HLog) CFSE (GRN-HLog) 

CFSE (GRN-HLog) CFSE (GRN-HLog) CFSE (GRN-HLog) CFSE (GRN-HLog) 
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Figura 13 - Efeito das proteínas recombinantes na razão Th1/Th2. Níveis das 
citocinas IL-4 (A), IFN-γ (B), IL-2 (C), IL-6 (D), IL-10 (E) e TNF-α 
(F), nos sobrenadantes dos esplenócitos estimulados por 72 horas nos 
diferentes grupos de camundongos imunizados. 

 

4.3.3 Quantificação das citocinas no soro 

 

As citocinas nos soros das coletas realizadas no 70o dia após a primeira 

imunização foram quantificadas por CBA (Figura 14A-14E). Esse experimento não 

tem réplica, impossibilitando sua análise estatística. Não entanto, se observa que os 

níveis de IL-6 detectados no soro dos camundongos imunizados com PmMSP119 

(Figura 14A) foram bem acima daqueles obtidos no soro pré imune, assim como no 

caso da IL-10, onde F1 apresenta níveis maiores dessa citocina (Figura 14B).  

A                                                          B                                                         C 

D                                                          E                                                         F 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Níveis de citocinas IL-6 (A), IL-10 (B), TNF-α (C), IFN-γ (D) e IL-
12p70 (E), no soro dos animais imunizados com as proteínas 
recombinantes. Este ensaio foi realizado (sem réplica) com pool dos 
soros de cada grupo imunizado. 

 

4.4 Avaliação das proteínas recombinantes purificadas por ensaio de 

Western blot 

 

A identidade e a especificidade das proteínas recombinantes foram analisadas 

por Western blot utilizando um pool de soros policlonais de pacientes positivos para 

P. malariae confirmados por PCR.  Os resultados mostraram um padrão de migração 

específica e semelhante ao do SDS-PAGE (Figura 15). As proteínas recombinantes 

de interesse F1, F2, F3, F4 e PmMSP119 reagiram com as amostras de soros humanos 

de pacientes com malária causada por P. malariae. Amostras de soro de pacientes 

saudáveis foram usadas como controle negativo e não mostraram reatividade (dados 

não apresentados). GST não foi reconhecida pelos soros de pacientes com malária 

devido a P. malariae, nem pelos soros de indivíduos saudáveis. 

A                                                          B                                                         C 
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Figura 15 - Western blot mostrando o reconhecimento das proteínas recombinantes 

por pool de soros de pacientes com P. malariae. a: Padrão de massa 
molecular (kDa), b: F1, c: F2, d: F3, e: F4, f: PmMSP119 e g: GST. 

 

4.5 Avaliação preliminar do reconhecimento das proteínas recombinantes 

por soros de indivíduos com malária causada por diferentes espécies de 

Plasmodium 

 

A reatividade das proteínas MSP119 de P. malariae (PmMSP119), P. vivax 

(PvMSP119) e P. falciparum (PfMSP119) recombinantes foi avaliada por ELISA com 

cinco soros de pacientes. Como se observa na figura16A, quando a placa de ELISA 

foi sensibilizada com PmMSP119, apenas os soros dos pacientes I11, I16, I65 

(infectados por P. malariae) reconheceram o antígeno. Quando a placa de ELISA foi 

sensibilizada com PvMSP119 (Figura 16B) ou PfMSP119 (Figura 16C), somente os 

soros dos pacientes com infecção com P. vivax (PPP14) ou P. falciparum (SUCEN 

08/16) reagiram com seus antígenos correspondentes, embora se observe um nível 

baixo de reconhecimento pelos soros dos pacientes com P. malariae.  
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4.6 Propriedades antigênicas dos outros fragmentos proteicos 

 

Também avaliamos a reatividade das proteínas recombinantes F1, F2, F3 e F4 

com esses cinco soros pertencentes a pacientes confirmados com P. malariae, P. 

vivax e P. falciparum, por ELISA (Figura 17). Embora nosso objetivo primário com 

esse pequeno estudo foi mostrar a resposta natural de anticorpos adquirida que é 

induzida contra os diferentes fragmentos de MSP1, os dados que obtivemos indicam 

que as DOs obtidas nas amostras de soros com reatividade positiva contra F1 (Figura 

17A) foi maior que a obtida para as proteínas recombinantes F2, F3 e F4 (Figuras 

17B-17D). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 - Reatividade das proteínas MSP119 recombinantes. A. PmMSP119. B. 

PvMSP119. C. PfMSP119 com soros de pacientes positivos para P. 

malariae (I11, I16 e I65), positivo para P. vivax (PPP144) ou positivo 
para P. falciparum (SUCEN 08/16). 

A                                                                               B                                  
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Figura 17 - Reatividade das proteínas recombinantes F1 (A), F2 (B), F3 (C) e F4 (D) 
em ELISA, com soros de pacientes positivos para P. malariae (I11, I16 e 
I65), positivo para P. vivax (PPP144) ou positivo para P. falciparum 

(SUCEN 08/16). 

 

4.7 Reatividade de PmMSP119 com amostras de soros humanos 

 

 MSP119 de P. malariae foi reconhecida por soros de pacientes com malária 

ocasionada por P. malariae (100% de respondedores) (Figura 18). Estas respostas 

foram espécie-específicas, não sendo detectada nenhuma reação com 16 amostras de 

soros de indivíduos com doenças não relacionadas (especificidade de 100%) (Figura 

18). O cutoff (DO 0,07) foi estabelecido pela reatividade da PmMSP119 com 15 soros 

de indivíduos saudáveis. A reatividade obtida com os soros de pacientes de outras 

doenças foi similar a obtida com soros de indivíduos saudáveis. 

 

A                                                                            B                                               

C                                                                              D 
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Figura 18 - Reconhecimento de PmMSP119 por anticorpos IgG em amostras de 
soros de indivíduos diagnosticados com P. malariae e doenças não 
relacionadas. A linha representa o valor do cutoff (DO 0,07). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 
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O desenvolvimento de métodos de controle da malária mais modernos e 

eficazes ainda é objetivo das principais pesquisas que envolvem essa doença. 

Atualmente há uma vacina RTS,S/AS01 em ensaios clínicos mais avançados, mas a 

OMS recomenda a continuação dos estudos sobre essa e outras formulações vacinais. 

A grande maioria dos estudos se concentra nos candidatos vacinais de P. falciparum, 

e a outra parte tem P. vivax como foco. Embora P. malariae seja uma das cinco 

espécies de Plasmodium que podem infectar seres humanos, estudos que contemplem 

essa espécie são ainda bastante negligenciados. P. malariae tem uma incidência 

menor que as outras duas espécies citadas acima, mas ocorre em todas as regiões 

endêmicas de malária, coexistindo com as demais espécies, e devendo, portanto, ser 

considerada nas estratégias de controle.  

Todos os esforços em novas estratégias e novas abordagens vacinais, como o 

desenvolvimento de vacinas multi-espécie, devem ser envidados. A MSP1 de 

Plasmodium é um potencial candidato à vacina. Apesar dos numerosos estudos 

conduzidos para avaliar a imunogenicidade da MSP1 de P. falciparum e P. vivax, 

existem poucos estudos com P. malariae. As sequências dos genes msp1 de P. 

malariae e P. ovale foram determinados58, mas a caracterização das respostas a essas 

proteínas ainda é limitada. 

Antes de poder utilizar um antígeno alvo no desenvolvimento de vacinas, 

estudos de imunização em modelos animais são ferramentas importantes para validar 

a imunogenicidade desse antígeno. Camundongos são frequentemente escolhidos 

como o modelo animal preliminar, devido à facilidade para trabalhar.  

Neste trabalho, as propriedades imunogênicas de cinco proteínas 

recombinantes são apresentadas. Diferentes regiões da PmMSP1, desde a região N-

terminal até a C-terminal, englobando regiões polimórficas e conservadas, foram 

fusionadas a glutationa S-transferase (GST). A fusão da GST à extremidade N-

terminal dos fragmentos facilita a purificação das proteínas e preserva sua estrutura e 

atividade, visto que podem ser obtidas na forma solúvel. O sistema de expressão em 

E. coli foi escolhido devido à sua simplicidade, custo-eficácia e eficiência elevada na 

expressão de proteínas não glicosiladas91, 92.  
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As proteínas recombinantes F1, F2, F3, F4 e PmMSP119 foram expressas, em 

geral, com um rendimento elevado e mobilidade eletroforética dentro do previsto. 

Entretanto, para as proteínas recombinantes F2 e F3 a corrida eletroforética 

demonstrou tamanhos acima do esperado, que podem ser explicados pela grande 

quantidade de aminoácidos polares presentes nessas proteínas (59% e 51%, 

respectivamente). Esses tendem a formar pontes de hidrogênio conhecidas por 

estabilizar dímeros em ambientes hidrofóbicos93, provocando uma migração anômala 

bastante conhecida94.  

As proteínas recombinantes produzidas foram utilizadas para imunizar 

camundongos BALB/c utilizando como adjuvante monofosforil lipídeo A (MPLA) e 

adjuvante incompleto de Freund. A especificidade e subtipagem dos anticorpos e as 

respostas imunes celulares foram avaliadas por ELISA e citometria, respectivamente, 

utilizando as proteínas recombinantes como antígenos. 

Em relação à resposta de anticorpos contra antígenos de estágio sanguíneo, 

conhecida por sua importância na proteção contra a malária95, os nossos resultados 

demonstram que as proteínas recombinantes foram imunogênicas em camundongos. 

Os títulos de anticorpos IgG potenciados pelas F1, F2, F4 e PmMSP119 foram 

significativamente mais elevados do que os títulos de anticorpos potenciados pelo 

grupo controle (GST). Depois da segunda dose as proteínas mais imunogênicas 

foram as correspondentes às regiões F1 (N-terminal) e PmMSP119 (C-terminal). 

Essas regiões também foram encontradas as mais imunogênicas em outras espécies 

de Plasmodium, como P. vivax, onde, utilizando plasmídeos recombinantes e 

imunizando camundongos, os plasmídeos mais antigênicos foram os que codificaram 

as regiões N-terminal e C-terminal89. 

Os anticorpos contra a MSP1 podem persistir até 30 anos em alguns pacientes 

com malária96. Embora vários estudos tenham demonstrado que um elevado nível de 

anticorpos IgG totais contra antígenos totais do estádio sanguíneo de P. falciparum é 

um mau preditor de proteção97, acredita-se que diferentes funções são 

desempenhadas por cada subclasse de IgG na aquisição de imunidade aos parasitas 

da malária98. 
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O desenvolvimento de vacinas contra malária no estágio sanguíneo tem como 

alvos as proteínas expressas na superfície do parasita ou nos eritrócitos infectados, 

que os anticorpos consigam acessar. Os dois tipos de respostas imunes adaptativas, 

celular e humoral, são importantes para a eliminação dos parasitas do corpo. Uma 

análise mais profunda desses anticorpos demonstrou que as quatro subclasses de IgG 

foram detectadas no 45º dia após a primeira imunização dos camundongos 

imunizados em todos os grupos. As cinco proteínas recombinantes induziram 

padrões de anticorpos semelhantes, sendo IgG1, IgG2a e IgG2b as mais 

predominantes. Estudos anteriores têm demonstrado que as respostas imunológicas 

induzidas por antígenos PvMSP119
99, 51 ou PfMSP119

100, 101, 66 em camundongos 

conferem níveis elevados das subclasses IgG1, seguido de IgG2a e IgG2b. Outros 

autores também encontraram resultados semelhantes com proteínas recombinantes 

derivadas de PvMSP94. Importante notar que os anticorpos IgG2a de camundongos 

são considerados os mais eficazes na ativação de complemento e na ativação de 

mecanismos citotóxicos celulares dependentes de anticorpos, além de modularem a 

parasitemia de P. yoelii
102, 103. No nosso estudo as proteínas recombinantes em 

emulsão com o adjuvante induziram uma resposta mista Th1/Th2, também 

encontrada em outros estudos54. Diferentes estudos também mostraram que, no caso 

de P. yoelii, a proteção acontece na presença de níveis elevados de IgG1, IgG2a e 

IgG2b, com um padrão misto Th1/Th2 de resposta imune104, 105, 106, 107. 

As citocinas desempenham um papel crítico na determinação das subclasses de 

IgG. IL-4 é secretada pelas células Th2 e está associada com uma resposta de IgG1, 

que é um indicador de uma resposta mediada por anticorpos. Como demonstraram 

nossos resultados, as células do baço dos camundongos imunizados e estimuladas 

com F1 e PmMSP119 foram as que apresentaram maiores níveis de IL-4. 

A citocina IL-10 é anti-inflamatória, secretada por as células Th2 ativadas, 

limitando respostas inflamatórias nocivas durante o estágio sanguíneo do parasita em 

camunongos108. Essa citocina foi encontrada em um nível superior nos soros 

coletados dos camundongos imunizados com F1 e com PmMSP119. 

As citocinas produzidas por cada subconjunto promovem o processo de 

polarização, onde as citocinas produzidas por células Th1 regulam negativamente a 
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resposta Th2, e vice-versa109. Portanto, a estimulação de subconjuntos Th1/Th2 pela 

imunização com as proteínas recombinantes é importante, visto que a homeostase 

entre células Th1/Th2 poderia conseguir uma regulação balanceada entre as ações 

pró-inflamatórias e anti-inflamatórias na resposta imune. 

Muitos estudos têm demonstrado que tanto resposta imune celular como 

humoral estão envolvidas na imunidade protetora contra a malária110, 111, 112. Ambas 

as respostas imunes foram desencadeadas pelas proteínas recombinantes derivadas de 

PmMSP1. Estes resultados sinalizam para que esses fragmentos de P. malariae 

sejam mais amplamente avaliados como potenciais candidatos à vacina no estágio 

sanguíneo. Resultados semelhantes foram relatados em estudos envolvendo 

camundongos imunizados com MSP142 recombinante de P. falciparum e P. vivax 51, 

66. 

Foi demonstrado neste trabalho que os anticorpos induzidos pela imunização 

com as proteínas recombinantes foram capazes de reconhecer a proteína nativa em 

análises por imunofluorescência, com lâminas de P. brasilianum contendo 

esquizontes. Esse resultado sugere que as proteínas recombinantes usadas nas 

imunizações compartilham determinantes antigênicos similares com as proteínas 

nativas expressadas na superfície dos merozoítos de P. brasilianum, espécie 

geneticamente idêntica a P. malariae. 

Neste estudo, os soros dos camundongos imunizados com as proteínas 

recombinantes foram avaliados quanto a sua afinidade às proteínas recombinantes 

correspondentes (F1, F2, F3, F4 e PmMSP119) na presença do agente caotrópico 

tiocianato de amônio. A afinidade de um anticorpo por seu antígeno correspondente 

tem sido em muitas instâncias um importante determinante na eficiência biológica de 

um anticorpo113. Nossos resultados mostraram que os anticorpos gerados com a 

imunização com PmMSP119 apresentaram a maior afinidade, sendo necessário uma 

maior molaridade de tiocianato de amônio para dissociar 50% dos anticorpos. Nos 

soros dos animais imunizados com as proteínas F1, F2, F3 e F4, o efeito do 

tiocianato de amônio na interação antígeno-anticorpo foi muito semelhante. Tem sido 

frequentemente sugerido que os anticorpos de maior afinidade são mais potentes que 

os de menos afinidade114. Nós consideramos esse resultado importante porque indica 
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que as proteínas recombinantes de MSP1 de P. malariae geram uma resposta de 

anticorpos com alta afinidade pelo antígeno alvo, como tem sido reportado para 

PvMSP119
114, 115. 

As proteínas recombinantes foram consistentemente e confiavelmente 

reconhecidas por anticorpos IgG de soros humanos de pacientes com malária causada 

por P. malariae em ensaios de western blot sugerindo que a presença da cauda de 

GST não modificou os epítopos da MSP1 reconhecidos por IgG de humanos. Os 

soros de indivíduos saudáveis foram incapazes de reconhecer as proteínas. Como 

esperado, a proteína GST não foi reconhecida por esses soros, visto que é originária 

de Schistosoma japonicum. 

Nossos experimentos demonstraram que PmMSP119 foi antigênica em 

infecções naturais, com reconhecimento espécie-específico. Camundongos 

imunizados com PvMSP119 e PfMSP119 também não apresentaram reatividade 

cruzada com o antígeno heterólogo54. Resultado semelhante foi também 

recentemente encontrado no Zimbábue77. 

Adicionalmente, em nossa análise preliminar da reatividade das proteínas 

recombinantes F1, F2, F3 e F4 com soros de pacientes positivos para P. malariae, P. 

vivax e P. falciparum, observamos que somente os soros dos pacientes positivos para 

P. malariae reconhecem as proteínas F1 e F2, o que não ocorreu para F3 e F4, onde 

as DOs são mais baixas e também os soros positivos para P. vivax e P. falciparum 

reconheceram essas proteínas. Essa reatividade cruzada pode ser consequência da 

porcentagem de identidade entre essas proteínas.  

No presente estudo avaliamos a capacidade de PmMSP119 de ser reconhecida 

por anticorpos IgG de indivíduos brasileiros diagnosticados com malária ocasionada 

por P. malariae em ELISA, como observado o 100% dos soros reagiram com a 

proteína recombinante e a especificidade foi de um 100% quando usados soros de 

outras doenças e de indivíduos saudáveis. No caso particular da malária causada por 

P. vivax, estudos sobre a resposta imune humoral adquirida naturalmente contra 

PvMSP1, mostraram que PvMSP119 é a porção mais imunogênica da molécula sendo 

reconhecida por 64% dos pacientes na região da Amazônia brasileira65. Outros 
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estudos também tem demonstrado que pacientes de regiões endêmicas tem 

anticorpos circulantes que especificamente reconhecem a região N-terminal de 

PvMSP1116. Resultados similares tem sido encontrados com PvMSP119
26. Estudos 

tem demonstrado também uma forte reatividade de PfMSP119 com soros humanos de 

regiões endêmicas de malária117. 

 

O diagnóstico preciso e precoce é outro importante método de controle da 

malária. Os testes rápidos (Rapid diagnostic tests, RDTs) são boas alternativas onde 

o exame microscópio não pode ser realizado. Infelizmente, os RDTs ainda têm baixa 

sensibilidade e especificidade, que os impede de substituir a gota espessa118. Há 

RDTs que detectam diferentes antígenos de P. falciparum, P. vivax, P. ovale e P. 

malariae
119

. Os testes que detectam essas três últimas espécies utilizam pan-pLDH 

(lactato desidrogenase) ou aldolase e apresentam as piores performances mesmo em 

infecções com altos níveis de parasitemia120. Estudos apontam taxas de sensibilidade 

que variam de 18.8% a 47.6% para P. malariae
121, mas o motivo é desconhecido 

visto que esse baixo reconhecimento não pode ser explicado pela variabilidade 

genética de pLDH e aldolase122. 

Na busca de outros alvos para desenvolvimento de RDTs, alguns testes que 

detectam anticorpos foram produzidos com PfMSP119 e PvMSP119 recombinantes 

(His-tag N-terminal) (SD BIOLINE)123. Os resultados das análises com amostras de 

campo divergem bastante. A maioria apresentou alta reatividade cruzada entre as 

espécies de Plasmodium, embora alguns mostrem diagnóstico diferencial entre P. 

falciparum e P. vivax
123

. De qualquer maneira, avaliação desses RDTs, com amostras 

clínicas de pacientes de diferentes regiões geográficas e positivas para outras 

espécies de Plasmodium, incluindo P. malariae, são ainda necessárias.  

Este estudo representa o primeiro passo para avaliar as respostas imune 

humoral e celular em modelos animais, assim como a resposta adquirida 

naturalmente ao antígeno PmMSP1. Assim, as diferentes proteínas recombinantes 

aqui produzidas podem ser testadas em estudos soroepidemiológicos, tanto em 

humanos como em primatas não humanos, de diferentes regiões geográficas, visando 

sua avaliação como possível alvo no desenvolvimento de testes diagnósticos mais 
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sensíveis e específicos e possibilitando uma caracterização da epidemiologia da 

exposição ao P. malariae nas populações brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 
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6.1 As proteínas recombinantes foram obtidas em E. coli com elevado rendimento e 

boa pureza e apresentaram poucos produtos de degradação; 

6.2 As proteínas recombinantes F1, F2, F4 e PmMSP119 foram imunogênicas em 

animais BALB/c em presença dos adjuvantes MPLA e IFA;  

6.3 De um modo geral, as proteínas recombinantes de diferentes regiões da PmMSP1 

foram imunogênicas, induzindo nos animais imunizados uma resposta imunológica 

potente, tanto de células T como de células B. Soros dos animais imunizados 

reconheceram a proteína nativa; 

6.4 A PmMSP119 foi reconhecida por soros de indivíduos com malária causada por 

Plasmodium malariae e não por soros de indivíduos com malária falciparum ou 

malária vivax. Essa especificidade é importante e sinaliza para uma possível 

utilização na elaboração de testes diagnósticos para malária e em estudos 

epidemiológicos; 

6.5 Este estudo representa um passo importante na avaliação da PmMSP1 como 

candidata potencial para a elaboração de uma vacina contra a malária. Entretanto, 

ensaios funcionais devem ser desenvolvidos visando avaliar mais amplamente o seu 

potencial e limitações. 
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